
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΟΒΗΌΑ. 



---- α-.. ὠἈβ... .... . ..... ο..-.ὄ.-.--α-Ἑ.-.-ς..;-εε--- Ξα--.-ρ»-.»ὕ...-.-...---- 

ὅϑοτϊκα δ {δὲ κππ| Φιάθοτ, 

ξ Ι, 

ΑΝ ΑΝΑΙΥ͂ΘΙΘ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΓ ΕΘΙΑΘΤΕΘ. 

γνΊΤΗ ΒΕΕΕΚΕΝΟΕ ΤῸ ΤΗΕ ξεν ΟΚΑΜΜΑΚ ΟΕ ΟΕΞΕΝιῦ5, 
ΑΝΌ ΝΟΤΕΒ, ΟΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΑΝῸ ΕΧΡΙΑΝΆΤΟΚΥ, 

Το νηϊοῖὶ 15 δάάεὰ τς ΒοΟΙ οὗ Ἐοϊοκίαςῖος ἴῃ Ηδῦσον πὰ 
ΕΠ Ω 5}, ἴῃ ῬᾶΥΔ116ὶ οο] απ Π8. 

419, Οἱοέλ, 55. 64. 

δι σοδουΐυ 55 ΗἩοῦγονν Ογδιιδζ, 85. δά, 

Ι. 

ΘΕΒΕΝΙ Θ᾽ 5 ΗΠΕΒΕΕΝΝ ΘΕΑΜΜΑΕ. 

ἘΝΠΑΒΟΕΟ ΑΝῸ ἹΜΡΌΝΕΡ ΒΥ ῬΕΟΕΕΒΒΟΚ Ε. ΕὔΡΙΟΕΚ. 

ΜΠ 4 Ηεῦτεν Ἐεδαάϊης Βοοκ. 

275 22., 4ἰο, Οἰοέλ, 5ς. : 

ΔΝΊΩι [μ]ογά 5 Απαὶγϑὶς οὗ σδμαεἰς 1.--ΧῚ., 85. 6ά. 

--«-.---- .. ...... δ΄ ὡβρῶῦ κξπῷ ὅ.ν ὥριο ὦ τ ὡς τορος εξ ἕρπαῦ ΡΠ ΤῸ ΟΡ ΎΒΞΈΣΥΕΣ ΨΨΕΎΝΝ ΕΙΣ ΝΟ ΑΕ ΨΥ 



ΠΕ ΒΟΟΘῸΚ ΟΕ ἸΌ5Η0ΆἋ. 

ὦ Φτηϊοαι ἀπὸ Φαμοβίίστῃ Οὐ οπιητεπ τῇ 

ΠΕΡΚΕΙ͂ ΤΕΧΤΊ. 

ΒΥ͂ ΤῊΕ ἘΕΡΥ. 

ΙΟΗΝ ΟΥ̓, ΜΙΑ,, Ε. ΒΕ. Ηἰ5τ. ὅος,, 
ἙἘΕΒΟΤΟΕΚ ΟΕ 1 ́ ᾿ΑΝΝΑΓΙΕΥ, ΜΟΝΜΟΤΗΒΗΙΕΕ:; 

Αἰ μέλον 7, ““Απαϊνεὶς ὁ, εύνειν 76. οὐ" σοι. ἑ. ἐο χὲ,,᾿" “ Απαϊνείς οΥ Ηεῦγειυ 
72. 97, Σεοίσείαςἐές," εἕς. 

οπῦσα: 

ἨΟΏΡΕΒ ΑΝῸ 5ΤΟΌΘΗΤΊΤΟΝ, 
22, ΡΑΤΕΚΝΟΘΤΕΕΚ ΕΟΥ͂Ν. 

ΜυςςζυχΧΧΧΥΙ. 
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ςι-: Ἐπ αν : ἘΠῚ Πὰν μὰ 

ὕπὴῃ ΤΉΡ010: 6 ΒΘΠΙΠαΓΥ. 1 ὃ 

τὰ ας ἀπ ππ θὼ ἢ 
᾿ ΡΏΡ ΞΕ ἵν Ἵ δ. [} ΒῪ 

καὶ ἐταποῖα Βιοδ 

ΑΝ 18 1918 

τ 
τῇ 
}Ρ 

ὍΝΤΙΟΝ 
ΤῊΝ ΠΘΟΘΤΟΑΙ, 

"Κ ὲ ΠΧΑΝΥ, 

3 

2 

ὍΝ 

Ῥηηιοα Ὀγ ἩφεΙ,, ἡγαίζοι, ἃ; ἴμεν, Γά,, 1... Τδαυδῃ δηα ΑὙΪεβῦμΣν. 



ΡΒΕΕΑΘΕ 

Η ἘἙ  [(οἹονίησ Οομηηηθηΐαγν σοπΊργῖθα5 ἡοίθϑ 

" δτδπηπηδεῖςαὶ, Ἔχορθεῖοαί, Ὠϊδίογίςοδὶ, δηά εἰϊ- 

οα. Τῇ ὟΟτζσδητηδι ἰοϊϊοννεα ἰ5 ἴῃμαΐὶ οἵ 

(ἀαοαϑβεηΐι5, ποῖ οἷν ἰῃ {6 ϑνηΐαχ, Ρυξ τῃ6 οτίμο- 

σταρῆν ; ἴογ ἔδυβ, ψῃεη Ηδῦτεν ψογάς αζα ᾿νγτδη 

ἴῃ {πεῖγ σοτγεβροπάίησ Επρ ἢ Ἰεξίετα, Ὁ ἰ5. αἰννᾶγϑβ 

ΘΧρΡΙΘσβαά Ὁν φ, δηὰά δ᾽ Όν 25, ἰπβίεδά οὗ ὃὈγν 

δ αῃὰ “5. τεϑρθοζίνεϊν, 85. ἴῃ ΠΊΔΩΥ σΥδπητὰ Γ5. 

Εὐγμεγ, ἴῃ ροἰνίηρ (86 ἀεηναίίοη δπᾶ πιεδηΐηρ οὗ 

86 Ἡδῦτον ἤδιηθ5. οὗ ΡΕΓΒΟΠΒ, Ρίαςε5,. ἴονη8, εἴς,, 

[ῃε Γαχίοοη οἵ (ἀεβθηΐιϑ 85 ΠῚ οἰϊεῆν σοηϑα ες, 

Μϑην αἶβο οἵ ἐδ6 τεηἀθηίηρβ ψ ΙοΝ ἀἰῆτεν ἔγοῖη ἴῃοβε 

ἰη {πὲ Αὐτμογίβεα ΔΝ εγβίοη ν}}} ΡῈ [ουπὰ ἴο ΑΡΊ66 

ΜΠ ἰποβε ἴῃ ἰῃ6 Βενίδεα Ψετγβίοη, νης Βαὰ ποῖ 

Ῥδθη ρυδ ϑηεα νῆδη (ἢϊ5 ννοῦῖκ ννὰβ βηϊβῃεα, Τῆς 

ΔυῖΠοΥ δοϊκπονθάρες [ἰβ᾽ οδ]ραϊίοηβ ἰο ἴῃ6 σοῦ- 



. ᾿ 

ΠΝ ΡΡΕΡΑΟΕ. 
««-«-.-.-.......ὄ  5----.-- - 

᾿τηδηΐατίεβ οὔ Κεἰ], Βοϑεηγη μοῦ, Κποροὶ, Εν, δηά 

οἴμογβ, ἴοσ τη ἢ ΠΕΙΡ πη {πΠῈ6 δχερεβίβ οἵ [ες Ηερτεν 

ἰαχῖ ; δηά ἴο Πδαη ϑίδηϊθυβ δὐμαὶ μα αίθο 6, 

Εοδίπβοηβ ῥαῤδείίμο ἀπὰ Ζαίογ Βίδίεοαί Κορραγοῖός, 

να! οη β ΔΝνερεῦ, ϑιηϊτ ἢ 5 “έοηϊο,αγ»γ 9.5): ἐἦε διδίσ, 

αηᾶ πΊδην οἴμοσ ψοσῖκβ, ἴοσ Π]υδιγαϊίοηθ οἵ {πῸ ἰβίοσν 

δηα σεορυαρῆν οἵ 1ῃ6 θοοκ. Τῆβ οἴ ἢ.4] τγαηγαίϑ, 

ΜΠ ἢ ἀγα ἰηξεγβρεβθάι ἤεσα δηά ἔδογα (Ὠγουρπουΐ 

(ῃ6 ποῖΐῖξ5, αἴθ, ἰηῆ ἃ ρίοαΐ πλθϑδϑβιτῷο, ἀγα [ΓᾺΟΠ] 

Βίβῃορ ϑνογάβινογι ῃ β Ορηιημθρίανγ, ΜΏΟ ἢὰ5 ἄοῃξε 

ΠΊΟΓΕ Ῥούπαρ5 ἴδῃ δὴν οἴμοῦ τεσθηΐ δχροϑίϊογ ἴο 

ο4}} αἰϊεηϊοη ἴο {πε ἰγρίοδὶ δηὰ ϑρίγιτιδὶ πηθαηΐην 

οὗ [6 “Βοοῖ οἵ οβῆμα." 

ΤΙ ἰ5. ψ6}1 Κποννῃ ἰπαὲ {με Ῥαϊεβίίηε Εχρίογαϊίοη. 

Ἑυπά Πα5 Ῥεβθῇ βιιοσθβϑίι ἰη ἀϊδοονότίηρ ἴἢ6 ργοραθὶς 

δῖε οὗ τηδην οἵ ἰῃθ ἴοννῇβ τηβηςοηθα ἴη [ἢ 5 ΡοΟΟΚ, 

ΜΠ οἢῇ δὰ Ὀδθη ᾿ργθνίοιιβϑὶν ὑηγεοορηίβεα, ϑοπιθ 

Δ] 5΄0η5 ἴο [ἢ 656 Ψ1}} Ὀς ἰουπὰ ἴῃ (ἢϊ5 (οπητηεηίαῦν, 

νυΐς δὴν οἱ [πῸὶ ροϑί[ἰοηβΒ δϑϑίσρῃθδαᾷ σδηηοΐ ὃ8 

᾿ἐβιδ ] 5ῃεα δοοοζάϊηρ ἔο {ἢ6 Ὀουηάατγίε5 οὗ [ῃ6 {{1065 

85 τη Καα ουξ ἴῃ εχίβειησ παᾶρ8.. ϑυςῇ ἰ5 {π6 σᾶβ88 

ΜΙ τεσαγὰ ἴο {πε΄ διέδίίεαὶ Αἰ νας, ΜὨϊοῃ τῆς δυΐμοῦύ 

οὗ [15 (οπητηθηΐαιν 85 πηδίηἶν ἰο]]οννε, δηὰ νη ϊοἢ 

5. ἐπαΐ οἵ ΟἸαγκ, εἀϊεὰ ὃν ἰπμαΐῖ εδπλίπθηΐ Ὠἰβίοσγιο- 



ΚΖΖΑΟΕ. νἹΣ 
᾿ ---------- ὠΝ..-. πο ΗΑ ΙΕΘ σοσΞ τ. 5 ϑοσσϑεειοτεσ στ πσσναν σ  .ν 

σΊΆΡΠοΥ, δ: ἀεούσρε ατονε, νῇο μᾶ5 νττθη τῆδην 

οἵ τῇς. δγίίοϊαβ οη ϑογίρίυγε Οΐασαβ ἴῃ Ὦγ. δ} 5 

Φιοϊομανγ οὗ τε δΒιδίε. 

ΤΠ οἠἱΪν τεπΊδίηβ ίοσγ (Π6 διῃοσ ἴο ΜῈ (ἢδΐ, μανίην 

ἴάκεπ τα ραὶπβ ἴο γεπάεγ 1πἰ5 νοσῖς υβϑίῃ! ἴο 

ὈΙΡΙ ο41] σε ἀδηΐθ, 6 ἀδνοιῦν Βορεϑ. [δὲ π6 ὈΪεββίησ 

οἵ [πξ ατεαὶ Ηεβδά οἵ τε Ὁβυτγοῇ, τῃς ἔτι ]οβῆπα, ἢ 

ΠΊΑΥ τοδί Ὡροη ἴξ 





ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΗΕ {1 οἵ {15 Ῥοοΐὶς ἄοε5 ηοΐ παϑοθϑϑα !ν 
ἱπΊρὶν {μαΐ Ποϑῆσα ννὰθ [15 δυο, ἔογ, {{κὰ 

(ἢ6 Ὀοοκβ οὗ πίῃ δηα Ἐξίῃου, ᾿ξ τᾶν ἢανε Ὅξδεθη 
παηηθα ἰγοῦὴ 15 βιι δ] οι-πηδίξαυ, 45 σίνίηρ δη δοσοιηΐ 
οὗ τῆς ἀεεάς οἵ Ϊοϑῆια, Όν ψῆῇοπὶ ἀοά, δοοοτά- 

ἴησ ἴο Ηἰδ5 ρτγοπηῖθα, Ῥύουσῃξζ. Ηἰ5 ρεορὶς ἰηΐο 
Οδηδϑη, δηά ρογίϊοηδα 1 ουαΐ ἀπγοησ ἴδ. [11 ἢ85, 
ἤονγενεσ, Ὀδθη ποδί σεηεγα ιν δϑογ 6 α ἴο [οϑῆπα, ἰη 

δοςογάδησα νι ἢ ἰῃς τεϑι πον οὗ ἴπῸ βαγὶν Ἠδρτεν 
Ομυγοῖ, νη οἢ βαγϑ, “ ]}οϑῆσα βογρϑίς γα πὶ δυπὶ εἴ 
οσΐο νεΐϑιι5 ἰη ἱερε " (ΤΥ. βανα βαϊἦγα, ἴοϊ. 14, α. 2). 
(εγίδίηϊν, ποηθ σοι] ἢᾶνε Ὀεεη Ὀείίεγ διςεἀ ἴο ντῖῖε 
1ἰ 1ἢΔη [οβϑῆμπα, ννῆο ννὰβ ἢοΐ ον ργεϑεηΐ ἴῃ 411 {Πς 
στεαῖ ἰγδηϑδοίίΊοησ ψῇοῆ 1 τοοογάβς, ΡῈ τασεϊνεά 
Ῥεύβοηδὶ σοτηπληϊοδίίοηβ [τῸπΊὶ [εἤονδῆ, νης ἢ πὸ 
οηθ Ὀυξ Πἰπλϑο! σου]Ἱά, ἰῃ ἐς ἢγοὶ ἰηϑίδησθ, ἤδνθ 

ἀϊνυϊσεά ἴο οἰδεῖβ; ψῇο αἷθϑο σϑροόοκεὲ (6 ϑρεεοΐες 
Γεσογάθα ἢ οσπαρίειθ ΧΧΙΪ,, Χχίν., δῃηά ἰ5. ὄἼχρύεϑϑὶν 
βαα ἴο ἢανε δα ἀβεά ἴο ἰῇς Βοοῖ οἵ [πε 1,ὰνν ϑ5οπλα 
δοσουηΐ οἱ ᾿ἶβ οὐνῆ δοῖβ (Χχίν. 26). Α5, βονψέενογ, 
]οβρῆυα σου ποῖ πᾶνε τεοογάθδά ἢϊ5. οὐ ἀδθδιίῇ 
(Χχίν. 29), νβοενεῦ δά δά [1 δοοοιηΐ πιϊρς πᾶνα 
νυγτεη πα ταδὶ οὗ ἰῇ6 Ῥοοΐς, πχαίηἷγ ἔγομλ τεσοόγάϑ 

Ι 

κὺ 
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εἴς ργορδθὶν ὃν [οϑῆμα Ὠϊπη5ε] ἃ, Τῆι5 {ΠπΠ6 δυίμου- 
5ῃΪρ μᾶ5 θθϑη αἰἰτυϊοα ἰο ῬΗΐποῆαβ (Τιἰρθιίοοί), οἵ 
ἴο οπεὲ οὗ {με εἰάειβ ψῇο βυγνίνεά [οβῆπα (Κε!}). 
ΤΠουΡρἢ ἰἢς οχαςΐ ἀδΐε οἵ 115 σοπηροϑίτίοη σαηηοΐ Ὀ6 
Πχοά, 1 ἰ5 οἷδθαῦ ταὶ {Π6 Ῥοοϊ πλιιϑῖ αν Ὀδθη 

γε Ῥείογε [6 {ἰπ|6 οὗ ᾿ανία (566 ῃοΐεβ. οὔ Χν. 
63 αηὰ χί. 8) ; αἰδο Ὁν οὔβς Ψψῇο ννᾶβ ἰἰνίησ δὲ [6 
{ἰπ|ὲ νἤεη ΒΑΠΔΡ ννᾶὰ5 511}} αἷΐνε (ν. 25). Τῆς 
οἴϊ-γερεαίεἃ εὌχργθβϑβίοη, “ἴο {Πη|15 ἀδν, ἡ ἄοεβ ποῖ 
ὩΘΟΘϑϑατΪν ἀξηοία ἃ ἰοηρ ρετοά, ποῖ δἱ [γί θϑὶ τοῦς 
ἴπ8η ἰνεηΐϊν-ἤνα οὐ {Πἰγῖν γεαῦα (σοπρ. [6 ιι56 οὗ 
ἴῃη6 5απ|Ὲ ρῆτγαβε ἰη Μαῖίϊ. χχν!. 15). Τῆς νυτζοῦ 
5ρθαῖζβ οὗ ὨἰπΊ56 1 85 οὔἠδ οὗ {Ποϑα ψῆο ἢδα ογοββθά 
ονοῦ ]ογάδη (ν. 1), ἀπά ἴο ψ βοὴ {μ86 ἰαπά ἢά 
Ῥεαπ ρῥγοπηϊβεά (ν. 6) ; ἀδβογῖρεβ αἰθεοη “ 85 οηβ οὗ 
[ῃ)6 τονδὶ οἰε5" οὗ (δηδδη (χ. 2) ; δπᾶ τηεητοηβ 
{Π6 (δηδδη τ ϑῃ δπιοβ οὗ (ἢς ἴοννῃβ δ {πῸ {ἰπ|6 οὗ 
(6 ἱηναβίοη, 4.9., Κιηεαίῃ-Ατρα, αἰξογνναγαὰς οδ θὰ 
Ἡεργοη (χίν. 15), Κατ) π- ϑερῆεγ, αἰζειπναγάβ ΠΘὈὶγ 
(Χν. 15). Οἰἷἴδμεγ πη !οδίοηβ οὗ δὴ εαεὶν ἀδἴα ἂὔα ἔπτγ- 
ΠΙΒηδα ὃν ἴῃς “ζγῴ μα αἰδείίοτ οἵ ἴῃ 6 Ῥοοῖ. Τῆμ5, 
{ῃ6 “οὐἹΠρίήο αἰφγεείϊΐνα, νι Ὠϊοἢ ἰ5 {[πΠ6 δποίεπε ἔογπ, 
Ῥύενδι!α ἴατ τούτο τὨγουρποιυς [ἤδη (6 “ογ2Ζο ῤέοηα. 

ΟΙἹά ἰογπὶβ οἵ ψογάβ ὀσσὰσ ΜὨΙΟἢ γε ποῖ ἰοιπηά τη ἴῃς 
ἰαῖεσ ὈοοΚϑβ, 4.» ΟΙΘΠΙ (ϊ. 4, ἵν. 18, ΧΧ. 5), 85 ἴῃ 
{πε Ῥεπίαδίειςς, ἴον οΘτς (1 ὅ86π). ἱν, 7; 2 ϑ8π1. ν. 2); 

566 Ιν, 9, ν. 9, Ψ]. 25. νἱΪ. 26, νἱ11. 28, 29, ἰΧ. 27, ΧΙ]. 13, 
Χῖν. 14, Χν. 03, ΧΥ]. 10, ΧΧΙΪ. 3, 17, ΧΧΙΙΙ, 8, 

- 2 “ΤΠ τοδαϊηρ οὗ (ῃ6 ΟἿἹ ὩΣ ({1]] Ζἀεν ΕΓ 4556 ονεσ) 
15 ποίμίηρ Ὀυΐ 8ῃ ΔΙῚ ΓΑΙ ἀπᾶ περά]θϑβ σοπ͵εοΐαγα, δπᾶ 
ουρῃΐ ποὶ ἴο ἤανθ Ὀθεπ Ρῥγοίεγγεα ὃὉγῪ ΒΙβ εκ δῃά οἰδμεῖβ, 
ηοϊνψΠϑἰδπᾶϊηρ᾽ {π6 ἕδος πὲ {πΠ6 δῃοϊθηΐ νϑυβ ἢ 5 δηαᾶ 50ΠῚ6 
Μο5. 450 δᾶορὲ 1{᾿ (Κ611). Τῇ πηδ]ουιγ οὗ {πὸ Μ55. τεδὰ 
22} 

3 068., σγα2., ὃ 8, 4 Ὁ. 
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δοτκὶ (ΜΊοΔἢ 1. 8; 158. χχχ. 33); Ἰππκ (χχί. 9), οὗ Ὁηης 
(θη. χχχίϊ 1), ποι (Χχὶ. 10), οηἷν υϑεὰ ἀραίη ἴῃ 
7100 χν. 7; περ α. 40) ; δλῖ (Χχ. 10), οἴ. θεοῦ 
Χχχν. 18; 359» [τοῖὴ ον, ἴο πιιγπΊαῦ ((Χ. 18), ἰουπά 

οηἷϊν βεθίαας ἴῃ ἴῃ6 Ῥοοῖκβ οὔ Εχοάιιβ δηὰ Νυροιῖβ ; 
[με ἀηυβια] ἔογγη τὲ (χ 1. 14); κ᾽ ἴογ ἼΝ, ἐβουρἢ 
ἴϊ οσουγβ 85 εαιν 8ἃ5 [υᾶρε5, ἰ5 ποῖ Τουηά ἴῃ [Ὀβῃυδ. 
ΤΠε οἱά 5υβῆχ Ὁ-- 15 τερεαίθαϊν 564, θυΐ [ῃς ἰαἴοτ 
ἴοση Πν-, οηΪν ἴῃ χί. 6, 9, χνὶϊ. 21. ῬῬὮγαβθβ 
σοπημοη ἴο [τῆς Ῥεηίαϊζειιοῃ. ε οσοδϑίοηδιν ποῖ 
νὶτἢ, δυοῆ 85 “ντουρῃξς [ΟἹΪν ἴῃ ϑ5γδαὶ" (νιϊ. 15) ; 

ῬΘΟΡΪΕ ὄνεῆ 85 [δε ϑαπά οἤογε ἴογ τι! τπ486 ᾿ 
(χὶ. 4); “4 ᾿ἰαπά βονίηρ νἱ τὰκ δηθὰ ἤοπδν " 
(ν. 6) ; “εδάς οὗ {πε (δίμεγα, οὔ “οἱ {πε ἤουδε οὗ 
{Π6 [Δἴ Ποῖβ " (χίν. 1, χῖχ. 51, χχίϊ 14), εἰς. 

Βα [πουρῇ (6 ῬὍοοΟΚ ἰἢιι5 Ὀδαῖβ γοϑεπλ δηςσα ἴο 

τῆς Ῥεηίαϊειςῃ ἰπῃ 115 βίν]Ὲ δηᾶά αἰϊοίίοη, ἰ 5. αυϊία 
ἱπάερεηάδηϊς οὔ αἰϊδίίηςς ἴτοπὶ 1. Τἢῖβ ἰ5 εν ἀθηΐ 
ἴτοπὶ ἰῆς ταίδεγεησεβ τηδάθ ἴῃ ἰζ ἴο [ῃ6 Ῥεηϊεαίδιςῇῃ 
(οἴ. Τ7οβῇ. χιϊ. 14, 33, χίν. 4, ἢ ΝυπΡ. χνΐ. 
20; θευῖ. χνηΐδ 1, 2), ἀπά [5 ταρείτοη, ας ψΙ ἢ 

δααϊοηδὶ ραγίϊου]αῦβ, οὗ {ΠπῸ σοηασιιοϑί οὗ ἴῃ6 σοιηςν 
οὐ {πε οαϑὲ οἵ Ϊοάδη. Αἶβθο ἰτοπὶ (ες ἔδοϊ {παῖ 
οογΐζαίη δύο αἰϑπΊ5 ἰη τῆς Ῥοηίαίδιιοἢ δῇ ποῖ ἔοιιπα 
ἴη ἰἴἰ, διν., 3, υϑοἃ 45 ἃ ἔβη. ((65., σγ., ὃ 32, 6); 
ΝΠ [ῸΓ ἼΣ (δ 34); ὋΣ ἴον ΠῚ) (ὃ 2, 3 Κδεπλ) Αραίη, 
7εγομο, νῃίοῃ πγουρῃοιξ της Ῥεηπίδζειι ἢ ἰ5. 5ρεὶῖ 
ἽΠ}), 5. δἰννανϑ βρεἰϊ ἴῃ ]οβϑῆια ΠΛ), οὐ ἹΠῪ ; (68 
[οὐπὴ ΠΞΡΟΌ, υϑ64 ἴῃ πε Ῥεπίαϊειιος, ἰ5 εἰ δῆροα 
ἴο ΠΛΣΟΌ ἴῃ [οϑῇ. χιΐ., νἤσγε τ ἔνε {{π|65 ΟσσιΓ8. 
ΤΗΕ [ο]]οννίησ [οὐ ΠῚ5 ᾿ΑἸΞὃ α΄6 ποῖ ἰοιπα ἴῃ [ῃ6 
Ῥεηίαϊοιοϊ, νίΖ,, ν»ῸΣ (ζοβῃ. νί. 27, ἰχ. 9); ΝΡ 
(Χχίν. 19); ΝΎ (χχίϊ. 25); 'πῷ 33} (ἰ 14, νἱ. 
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2, νἱϊ. 3), Ῥυϊ 2 3 (δας, 1. 18); ἽΝ), ἃ 

Ὀοί|6 (ἴχ. 4, 13), ἴοῦ ΠῸΠ (αεη. χχί. 14,15, 10); 

ΓΝ, ἴο δεῖ οἡ ἤτε οὐ υζῃ (νη! 8, 19); ΠΡ), ἴο 
ϑργίησ ἀἄονψη (Χχν. 18); ἧΥ, ἃ ῥγίπος οὐ ἰθδάεδγ 
(χ. 24); Ὀρϑ, ἴο τεϑὲ (χί. 23, χίν. 15). Τβιβ [6 
Ὀοοΐἷς τᾶν Ὀς 5αἰά ἴο οσουρυ ἰῇ ϑδίν]α δηά ἀϊοϊζίοη ἃ 
τη ἀἀ]6 ρἷασε θεΐνψεε τῆς Ῥεηϊαϊζθυοῃ δηά τῆς Ῥοοξβ 
νὨΙ ἢ ἰο!ονν. [τ δῇογας αἷϑο ἱπίθγῃδὶ ενίάθηος οὗ 
Ὀείηρσ {π6 σοπιροϑίίίοη οὗ ομδ δυΐῃοσ, δηά ποῖ οἵ 
ΒΕνΘΓΆΪ : [οῦ οἡ 20 οἴδεῦ βϑιιρροϑιίοη σδῃ νὰ δοσοιιηΐ 

ἴον {6 δαϑν ον οὗ [ἢε πδγαῖίνε ἴῃ τς ιἰϑίογίοδὶ 
Ρατγί, νβεζε Ἄνεηΐ [ο]]ονν5 δνεηΐ, ἢ ηοΐ αἰνναγβ ἴῃ [ἢ 6 
εχαοῖ ογάεγ οὗ {ΐπιε, γεῖ οἵ τπουρῃξ ; δηά ἴῃ6 ψῇοὶα 

15 Παιγαϊθα νυ ἢ ἃ νἱνίἀπα6θ5 ΜΏϊοἢ Ὀαϑρθα 5 δὴ ἐγε- 
νυν η655 οὗ [ἢ6 νατίοιι5 βοδβῆθϑ ἀερίοϊεά. [1 ἰ5 ἔγὺθ 
τῆαι [ἤδτε ἰ5 ἃ ἀϊεγδεηςα ἴῃ [Π6 βίν]ε οἵ [Πδξ ρογίίοη 
οὗ ἰῆς Ῥοοϊκκ ψῃο ἢ τεοογάς [ῃ6 ραγίτίοη οὗ τῆς ἰαηά, 
δη4 [δαὶ ψ ἢ] τεϊδίεβ 115 σοηππαϑῖ ; θα [5 15 
αὶ τϊρῃς θὲ ἐχρεοϊεα ἔτοπὶ ἴἢς ηδίαγε οὗ {ῆε 
5Ὲ ] εο-τηδίζογ, δηα ἰτοπὶ {πε ἔδοϊ [πδξὲ {Πἰ5 ροτίίοη 
οὗ ἴῃε Ῥοοῖκ ννᾶβ δρραίδεηϊνυ ἰῃπ ἴῆ6 τηδίη ἀεγίνεά 
ἴτοτῃ νυτ θη ϑδυγνεγϑ, τάς ῥγενι ουϑὶν ἴο [Π6 δρρού- 
[ἰοηπτεηΐ οὗ ἴῃ6 σοηαπεῖεα ἰεγγϊΐον (βεε οἢ. χνι}.) 
Υεῖ ἴῃ [5 ραγί, 85 ννῈ]] 85 ἴηὴ τῆς ἰογεροίηρ, [ἤετα 158 
σοηηδοίίοη δπᾶά πιείῃοα, ἴῃΠ6 ἰγαηϑδοίίοηβ [οἱ] ον ίηρ 
ΟΠΘ δηοίμεγ ἴῃ σῃγοηοίορίοδὶ ογάεσ, δηά 411] βεγνίηρ ἴο 
βου (μδΐ νγὰβ εν ἀθπίν ἃ ῥγίηοῖραὶ ἀεϑίρῃ οὗ {Π6 
δ 1ῃογ) [μῈ ]Β] πχεπέ οὐ (ἀοά᾽5. ργοπηῖβα ἴο ρίνε {ῃ8 
Ιδηᾷ οἵ σδηδαῃ ἰο Ηἰβ ρεορίε [586]. Ηξποε {δε 
ΒΡ επηθηΐαεν ἔἤεοῦν οἵ Ενναὶά, ΚηορΡεὶ, δηα οἴδοίϑ, 
δοσογάίϊησ ἴο ψῇϊος {π6 Παηά οὗ βενεγαὶ δυΐϊβμοῖβ ἰ5 
{γαοθαῦ 6 ἴῃ [6 ῬΟΟΚ, ἄοεϑβ ποῖ 566 ΠῚ δἷ 811 ΔΡρ]σ80]6 
ἴο 1, 
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Τῆς Τινίπα δυίπογιν οὐ {Π15 Ῥοοΐκ ἰ5 δϑίβ ]5ηθά 
Ὀγν τς τεξεγεηςεβ πᾶάδ ἴο 1ξ ἴῃ Ηοὶν νεῖ} ; αἷϑο ὉῪ 
{Π6 ἰαςξ οὗὨ ἰΐ5 Πανίηρσ Ὀδδη ἱποϊπ δά ἴη [πῃ ηοη οὗ 
ϑοηρίαγε ΡΥ ἴῆ6 δαγὶν ΗἩδργεν ΟΒυτγοῖ, ἀπά ἴδον 
δοϊκηονϊεάρεά Ὀγ οἷἱξζ ϑανίουτγ, νεδη, “ θερίηηίηρ δ 
Μοβεβ δηά {ῃ6 ΡῬιορμεῖβ, δ ἐεχρουπάδά ἴο Ηἰς αἷ5- 
ΟἾΡΙ65 1ῃ 4}} [6 οογρίυγαεβ. τῆς [πΐηρς σοπορζηΐηρ 
Η!Πλ561Γ᾽ 

ψαγίοιιβ οδ]βοίζίοηϑβ, ἱπάδεά, ἢανε Ὀδθη τγαϊβεά ἴο 15 

οὐ α ὈΠΠΠγ, δηά, ἐπεογείογα, ἴο 115 Ὀϊνίης ᾿ηϑρίγδίὶοη. 
Οπε οἵ [ἢεϑ6 15 ἀγανψη ἔγοπὶ πε αῤῥαγερέ αἸδογεῤαηεῖας 
ΜΝ ΏΙΓἢ ἀγα πιεῖ ψ τ ἰῃ ἴῃς Ὀοοϊ,, 85, 6.ς., [ες βἰδίθ- 

τηδηΐ ἴῃ χί. 22, χχὶ. 43-5, [παῖ {ῃ6 ψῃο]ς ἰαηά νγὰβ 
ΒΡ] σαϊεά ; ψ ῇοΓεαβ ἰῃ ΧΙ, 1-3 δηᾶ χν]!. 3. ΨῈ 
ταδὶ ἰπδΐξ ἃ ρτεαΐῖ ρατξέ νὰ5 νεῖ υποσουρίεα ὃν [Π6 
Ιςγδο! ες; [ῸΓ δὴ δϑνοῦ ἴο ψῃ ΟΝ 6 ποΐδϑ οἡ ἐοβα 
Ῥαβϑαρος ἰὴ [ῆ6 δηπεχεα σοπλπιθηΐδιν ΤΥ Ὅς σοη- 
5]. Αραΐίη, [ἢς 5ἰδίεπιχεηΐ, ἰῃ χί. 21, [πὲ Τ᾽ Ὀβῆπα 
οσυΐ ΟΠ τΠ6 Απαϊκίηι ἔγοηι Ηδρτγοη, ΠὨ θΡίτ, οἴς., 15 ποῖ 

ἰγγασοηο! ] 40 }]65 ἢ πεὶγ δυρθεαιθηξ οδχεγρδξίοη, 
Γεσογάξά ἰπ χν. 13, 14 (Ξεε ποΐε οὔ χ. 37). Νογὶϑβ 
{Π6 Ρῥγογηΐῖθβα οὗ ἀοά [δὲ (ἢε Ὀοιπάατγίε5. οὗ [5γασὶ 
Βῃου ἃ εἐχίεπά ἰο {π6 Ἐπρῃγαΐεβ (1. 4) δὲ ναγίδπος 
ΜΙ {πε δος {πὶ τς σουηπίγν ψὨοἢ [οϑῆπα ἀϊνίεἀ 
ἄοοθς ποῖ γεαοῇ 80 ἰδ (ΧΙ. 6; 58ε6 ποίε οἡ ἱ. 4). 
Αποίπεογ δηά τόσα βογίοιιβ οὐδ]εσίίοη 8 {ῃ6 δἱἱερεά 
[η]υ51|ς6 οὗ ἀερηνίησ ἴῃς (δηδδηϊίεβ οὗ {πεῖγ σοιηΐγν, 
δηΔ ἀἀοοηπ)κίηρ {πδπὶ 411 ἴο ἀεϑίπιοίίοη. Τηϊ5 ἢδϑ 
Ὀεδθη ϑαιϑίδοϊογ Υ δηϑνεγεά Ὀν πιδηγ σοτηπιδηΐδίοῦϑ 

(566. δϑρεοΐδ!ν Ὁσ. Ἑδίγθαίγη 5 Ζγοῖ,, νοὶ. 11., σῇδΡ. 

1. 566, 6.»9., 1 ΚΙηρ5 χν]. 24; τ (ζἤτοῃ. 11. 7; Ῥβδῖὶτὴῃ οχῖν. 2, κα; 
154. ΧΧΥΙ. 21; ΗΔ. 11]. 11-12; Αοίβ νἱῖ. 45, ΧΙ. το; ΗΘΌ. 
ἵν. 8, ΧΙ. 30-1, ΧΙ]. 5; [4Π1685 1]. 25. 
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ἵν). Ηδετζε ἰξ τῆὰν ϑυβῆσος ἴο γεπγδῦῖς τὲ ἀοά [5 [6 
ΒΌΡΓαμλα Ἀπ]εῦ δηα [πάρα οὗ ἴῃς πηΐνεγβε, δηά, θθοίησ 
1ηΠη16]ν 1ι5ῖ ἀηα Βοῖγν, πιδὲ ἀο τἰρῃξ. [1 ννὰ5 Η!5 
σοπηπδηἋ [πᾶς τῆς (δηδδηϊΐθϑ, οη δοσοοιηΐ οὗ {πεὶγ 

βαρταηΐξ δηά ἰοηρ-οοηϊπιθα απογπ,είθϑ,, σμου]ά, 

ἤδη {ἢ σὰρ οἵ τπεῖγ ἰηϊ φαΐ ννὰ5 [α]], ΡῈ εχτγραίβαά 
ἴτοπὶ οἵ᾽ [ῃς εαγίῃ. Ὅ8δε [1ϑγδοιτε5 ννεγα θὰ. ἰηϑίγα- 
τηθηΐϑ ἴῃ δχϑοιίίηρ ἴῃς Ὠὶνίηα ρυγροβε; δηά ἴμεν δά 
Ῥδϑθη ἰογδίαἄδη ὉνῪ αοά ἴο βραζεὲ ἰῆοβε πδίίοῃϑβ οὐ ἴο 
τεσεῖνε [Ποπῇ ἱπίο σονεηδηΐ.2 ὙΠῸΥῪ ννεῦα 5 6π1- 
ΡῬΠαςςοδ!ν νναγπεά ἀραίηϑδί ἴῃς στοαί βίη οἵ ἰΔο]δίγυ, ἴο 

ΜΙ ἢ {πᾶν ννεῦα {πεπιβεῖνεβ Ὀυΐ ἴοο ῥζοηε ; δηά 50 
[ατ εῦε ἴῃδν ἔγοηι Ὀεΐηρ τεπάεγεά ἢαγά-εαγίεα δηά 
βΒαηρσυ αν Ὀγ {6 ψοῦκ οὗ νεηρϑαησα ἰη ψνϊοἢ ἴἢαΥ 

ΘΓ δ ρ]ουςά, πὶ να πᾶ ἰγοηὶ (6 Ὠιἰϑίογν ἰπδῖ 
ἴΠδν εχεοιίθα {πεὶγ σοηπγηλ5ϑίοη ἢ γα] οΐδποεα, δηά 

ἴαγ 1655 σοιῃρίείεῖὶν ἤδη {πεν οὐρῆΐζ; ποῦ ψεῖα ἴἢεν 
ΔΙΙονεά Ὁν ἀοά ἴο Ψψαρὲ δρργεϑδίνβα ννὰῦ οἡ οἴδπεῦ 
Ὠδίίοη5 Ὀεϑίἄε τῆς (δῃαδηΐϊίΐεβ. Τ7Τῇε ίδοξΐ [δὲ 
᾿Ϊηηοοεηξ σΠΠάἄγαη νεγε ἱηνοϊνοα ἰη τῆς ἰδίας οἵ {ἢεἰγ 
σαν ραγεηΐῖβ 15 δηδίοροιιβ ἴο ψῆδς ὨδρΡδηβ ἴῃ οἴμεῦ 
Ἰπάρπηιεηΐθ, ϑιοἢ 845 ἃ ρίασιια οὐ δασίδαιαδκο, δηά σδη 

ΡΙεβεηῖς πὸ αἰπου!ν ἴο τῆς πιϊπάς οἵ ἴθοβε νῇο 
Ὀ6]Ιανα ἰη ἃ [πξαγε σίδίε, ψἤεσγε 411] ἀρραγεηΐ ἰπ6411811- 
[165 ἰη (οὐ 5 ἀδαϊΐηρβ πον Ψ1}}] ῬῈ τεάγεβθεά. Νο 
Ιε55 {1116 15 τ1ῆ6 οὈ]εοϊζίοη ννϊοἢ Ὧ85 Ὀδεη ταϊβεά ἴο 

1. 566 δν. ΧΥἹ. 21-25; Πραυΐ. χὶϊ, 20, 31. 
2 Ῥραΐ. νὶ]. 1,2; Εχοά. ΧΧΙΙ. 22, ΧΧχίν. 12. Οοά, Πονονου, 

Ττηδᾶδ ἃ πηδικοα ἀϊϑιϊποίίοη θοίναθῃ {Π6 ᾿ἸημδὈδηΐβ οἵ Οδηδδῃ 
Δα οἴου ὨΘΙΡΡΟΙυΓΙηρ ἡδίϊοῃβ; ρθδοα πλὶρῃΐϊ 6 πιδᾶβθ ψ ἢ 
18)6 Ἰαἰΐοσ, 18 1Π6Ὺ ϑδυθτηεα, Ρυΐ ποῖ τὶ [6 ἐΟΓΠΊΘΙ (566 
Πουΐ. ΧΧ. 10-18). ΤῈ ο8456 οὗ [6 ΟἸἹΡοοηϊίθ5 ἄοθβ ηοΐ ρσονθ 
1ἴπ6 σοῃίγατζῃ ; ἔοσ 86 ἔδοϊ ἐμαὶ ἴμϑν οδίδιηϑα ρϑδοα ὈΥ ἰτγαυᾶ 
5ῆοννβ (ἢδί [6 Υ ψεσα ἀννᾶγα [δὲ Π6νῪ ἢδα πο ΠορῈ οἵ δϑοδρ- 
ἴῃρ᾽ ἀαϑίγαοιοη ἴῃ ΔΏΥ ΟἾΠΘΙ ΨΑΥ (5668 ΙΧ. 24). 
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[τῆς Ὠἰδίογίςαὶ βάν οὗ (ἢἰ5. θοοΪΚ οἡ δοοουπί οὗ [Π6 
γ7217γαοἶες τοοοτἀδά ἰῃ , Τῇ ψῇοΪς Ὠἰβίοσν οὗ (οά᾽ 5 
ῬΘΟΡΙΘ 15 πιίγασιίοιβ, δηά [6 Βοοῖκ οὗ Τοβϑῆπα ἐοοϑ5 
ΡὈυΐ σοπίίηϊια [ἢΔξ 5εγίε5 οὗ ννοηάδβ ψῃ]οἢ να ποεῖ 
ψ ΙΓ ἴῃ τῆς Ῥεηΐαΐθις ἢ. Μίγαοϊες ψοῦα πδοθϑϑαῦν ἴῃ 
οἵάθσγ ἴο ρυξ (ἢ6 [ϑύδε 5 ἱπίο ροββϑεβϑϑίοη οὗ ἰῆς 

Ῥτγοζηϊβϑά 1,4η644, ἔογ οἰμευν ϑα 1 ἰ5 ἀπ συ] ἴο 566 ον, 

Ὀεΐηρσ βοδύσαὶν τῆοῦα ΠυπΊογοιιβ ἴμδη ἰῆς6 (εδπαδηίΐίαϑ, 
αηά ἰηΐογοῦ ἴο [Π6ηὶ ἴῃ τ] αγν 5Κ111] ἀπά δαιρηηεηΐ, 
Πανίηρ παειίῃου ἤοῦβα5 ποῦ σμαγίοίβ, ΠΟΥ να κα οηρίηδϑς 
ἴογ αἰίδοκίηρ τῆς στεδῖ δηά ἔογβεά οἰτ65, ἴον σου]ά 
ΡῬΟΒϑίθΙν Ὦανε ρῥγονεά ϑιισσθϑοϑι, Μοζεονοζ, ποιῃίηρ 
σου]ά μάνα πιούε ἰεηἀθα ἤδη (ἀαοά᾽ 5 νί 5:0 [6 ἱηίεγρο- 
βοὴ ἴῃ {πεῖ θη], ἴο δησουγαρα δηά ϑἰγοησίῃθη 
τῃεῖγ [αι τη Ηΐπι, ἀπά ἴο σοηνίποα [δπὶ ἔδαξ ἰη {δες 

ΒΒ] ραϊίοη οὗ (δηδδὴ {παν νψεῦε ἀοίηρ Ηἰ5 ψοῦκ 
γταῖῃμογ [ἤδη {πεῖγ οῆ. Τηϊ5 ορ]εοίζίοη, ἤονγανεῖ, ἴο 
Τηΐγαο] 85 ριοσθεαάβς ἔγτοπὶ [ἤοϑθα οὴἱν ψῆο ἄδην {πε 
σοητηϊθά ἀρθῆον οὗ δὴ Οτηηίροίθηϊς δηά Ῥεγβοηδὶ 
αοά, ο, δὲ Ηἴβ. ονῆ ροοά ρ᾽δαβυγα, αν ἄδραγί 
ἔτοπὶ ἴῃοβα δεξί ες ἰὰνν ψῃεγεῦν Ηδ ρονεγη5 [Π6 
πηΐίνεγϑα (οΐ, [οπη ν. 17). 

Βυΐ Πυγμαγ, ἴο Ὀ6 τ ρεν πηἀεγοίοοῦ {π6 Βοοΐ οὗ 
7οβῆυδ πλιϑί Ὀ6 τεραγαάδά, ηοΐ ΟὨΪγ 85 ἃ ᾿ἰεγαϊὶ, θαξ 5 
ἃ ΡῬΙΌΡΠΕείίς δηᾶ ϑρίγιίααὶ Ὠϊβίοσν. [1 ννὰ8 οἱδϑϑεά 
ὈΥ τῆ6 ενν5 δ5 ἴῃη6 ἢιϑδὲ οὗ ἴῆοβε Ῥοοΐζα οδ δ Ὁγν 
τ[ἢ6πὶ “Τῇ ϑαῦὶν Ῥγορἠείς," Ὡλ) ΠΝ ὯΝ 522, ποῖ ΟὨΪγΥ 

85 τ τἜη ὈΥ ᾿ἰπηϑρίγεα πηεη οὐ ριορῃείβ, θα 45 ὑτο- 
Ῥῃείοαὶ δηά ἰγρίοδὶ οἵ (οάβ ἀεαϊίηρθ ψ ἢ Ηἰς 
ΟΒυτοῇ, οὐ Ρθορία, ἴο ἴῃε εηά οὗ [1π|6.{ Τπι5, ᾿οϑῆπ8 
τηθδῇ8 [πε 58Π|6 85 [885 (Ἰησοῦς), ᾿ἐονδῇῃ- ϑανίουγ; 
δηά ἴῃ δὶ οῇῆοε 45 σεπεζαὶ οὗ [ἢ δγγηΐες οἱ [ϑγδεὶ 
Ὧδ ννὰβ8 ἃ ἴγρβ οἵ [6581ι5, [ῃς (δρίαίη οἵ οὔ 5αἰναίίοῃ 
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(ΗΞ:}. 11. το). ὙὍἼῆς (δηδδη, ἱπίο [8 ροββεϑϑίοη οὗ 
Μ ΠΟ Ὧς Ὀτουρῆς {πε οι] ἄγε οὗ 15γδαὶ, ννγὰβ ἃ ἴγρ8 
οὗ ἤδανθῆ, δηά αἷθο οἵ τῆς οἰαίΐα οὗ {τὸ Ὀεϊΐονοῖβ 

ἤδτα οἡ δαγίῃ, - 158 ἘΠΟΥῪ ἀγα γεῖ οσαγγνίηρ Οἡ ἃ 
νναγίατε ἢ {πεῖν βρί γι] οπεηγίθϑ, Ὀὰΐ ἂρ, δὲ [ῃ6 

5816 {{π|6, “ 5δεαϊεά ἰορείδεν στῇ Γ(Πγίϑς ἴῃ Πδανθηὶν 
Ὀΐδοαϑ, δῃά ἕανε “{πεὶγ σοηνογβαίίοη " (ογ οἰ ΖΘ 5}]10) 
“Ἷ}ῺΩηΩ. Ὠδανθη." [Ι{ πλιδὲ ποῖ Ῥὲ ἰογροίζζεη {παὶ {δε 
15γδθ ε5 νῆο ννεγα Ὁγτουρῆμς ὃν Π᾽οὈϑῆτα ἱπίο (δηδδῃ 
ΕΘ νεῖν αἰδεγεπίὶ ἴῃ οδαγδοΐεγ ἰγοπὶ ἴἤοβϑα Ψῆο 
ῬΕΓΙΒῃεα ἰῃ {6 νη]! ἀογηθθβ. Τη6 Ἰοησ οοιβε οὗ 
ἀἰβοίρ! πὸ ψϊο ἴεν δαά υπάεγροης ἀυσπηρσ {δεῖν 
{π|τἰγ-εἰρῆς γεαῦθ᾽ νδηάδογίηρθβ, τῆ6 ἰπηϑίγυοσίίοηθ οὗ 
Μοβες, δῃά, αρονβε 4]1, (8 ἱπῆμπδησς οὗ Ὠϊνίης σίδοε, 

566 ΠῚ ἴο πᾶνε διυπιθὶεα δηά ἱποϊ πε {πεπὶ γεδά!πν 
ἴο ονεν τὰ 1} οὗ ἀοά ΝΠ {με56, ἐβεγείοσε, 
αοά τεπμονεά Ηϊς σονεηδηΐ, 85 ὰ τεοδά ἴῃ ει. 

ΧΧΙΧ. 1; δηά ἢεβ6, υπάσϑγ {πε σοηάιποί οὗ 7οϑβῆλα, 
Ὠανίηρ Ραϑϑεά [Ὠγουρῇ τῆς Τογάδη, δῃὰ ἢανίηρ Ῥεδη 

οἰγουηγο 566, δηά ραγζακδεβη οἵ ἴῆε Ῥαβθονεῦ (ν. 10), 
Θηΐοτεαά δ οὔσα οὐ ἰῆ6 ψοῦῖς οὗ σοπαηιοθέ ἴο 
ΜὨΙοἢ παν ψεῦα οδ]]ε. [Ι͂η 41] νος νὰ ταν 566 
ἃ Ῥτορπείίς τεΐθγθεησε ἴο (γί ϑιίαη5 πονν, ῃο, Ὠανίηρ 

Ὀεδη ὈαρίΖεοά ἱἰηΐο ( γίϑί, οἰγουτηοίϑεα νι ἢ τς ἔγαα 
οἰγοιπιοϊϑδίοη οὗ πε ϑδρίτ, δηά ςἰγεηρίπεπεα Ὀγ [ῃ6 
Βτγεδά οὗ 1,16, ἀγὰ Ὀο(ἢ 4ι4}{{Πε4 δηά ρἱεάρεά ἴο ἄρῆϊ, 
πηάδγ τῆς Ῥαηηεγ οὗ πεῖς Ὠινίπε 1,δδάδγ, αραϊηϑὶ Η! 5 
δηά {πεὶγ ϑβριτἴπ4] ἴοαϑ, δηά, 85 αύ 85 ἴῃ [ἤδη [165, 

ἴο ΕϑίδὈ } 195 Ηἰβ δηιρίτε ἤετα οὐ δαύίῃ. Μιενεά ἴῃ 
{π1|5 ᾿ἰσῃῖ, {μαῖα ἰ5 ἃ βίγ Κίηρ ρᾶγα]16] θεΐνεθη τς 
Βοοῖς οὗ Ϊοβϑῆῇῆυια δηά δῖ. Ραὺυ] 8 ΕΡρίβϑι Ια ἴο [ἢ68 

. ΤῊ15 ΤΠΘΙΓ Ομδύδοΐθσ βθοτη8 Οἱ δ ΐν ἱπαϊοδίβα ἴῃ (ἢ15 ῬΟΟΚ ; 
566, 6.,9., 186 ποίξ δἱ [ῃς επᾶ οἵ Χχχι!. 34. 



ΤΗ͂Ξ ΒΟΟΚ ΟΣ 7ΟΞ ΗΑ. 9 

Ἐρμεβίδηβ, ψῇετε τῃ6 στεαΐ ργίν! ρας νῆϊο, 41] 

ΟΠ γ σ᾽ 5 [ΟἹ] ονγεῖβ αἰγεδάν δη]ον Ὁν υπίοη ψ ἢ ΗΠ], 
{Πεῖγ τίβεη ΗἩδεδά, δηά {πεῖγ σογγαϑροηάϊηρ ϑρίγί 4] 
ἀυτ165, ἀγα ἰογο ιν ἀ6]]ηφδαἰε. Βα Οδηδδη, 45 ἢ85 
Ὀδδη δἰγεδάν δαϊ(, νναὰβ ἃ ἴγρε αἷϑο οὗ ἤδανεη 1{561ζ 
ΜΒ Πεγ ΟΠ γϑε 45 σοηα Ῥεΐίογε “ 29 2γεῤαγε ἃ 2έαεε " 
ἴογ ᾿5. 45 Μοβδϑ, ψῇο ἰνγρίβεά τἢς Τἀνν, σου] ποῖ 

Ῥγηρ τς ϑ5γδθ 65 ἰηΐο [ῃ6 Ῥτγοηηβεα 1,δηᾺ, 50 “ ὁγ 
216 ἀἰεεαῖς «ΟΥ δε ἔατν σἤαΐ πο βεδἦ ὅς ἡμδεα, ὁπ 
μοῖυ 106 γίρ ἠεομδηόδς 97 Οοαϊ τυτίδοξ 56 ἤαιν ἐς 
γημαη 27 δα, φυεηι {76 γέρ ἠφομοηθες 977, Οσοαΐ τὐλῆο ἐς ὧγ 
7αὰ οὗ γεδς Οἰγσι, ερίο αὐ ἀπά πῤορ αὐ ἱζεηι ἐδαΐ 
δοίίσυε" (οτι. 11. 2ο0-22). Τηΐϊ5. ϑρί ταὶ ομαγδοίογ 

οὗ [ῇ8Ὲ Βοοῖ. οὗ Ϊοβῆυα 85, πονανεῦ, θεθη οἴδῃ 
ἄν εϊς προ ὃν (γι βείδη οοπητηθηίϊαΐοιβ, δη ἰ{ τῇδ 
βιυβῆςο, [Πογείογε, ἴο γείοσγ ἴο ϑδιισῇ ννῈ}]-ἰκζηοννῃ ννουῦΐτ5 

85 Βίϑῇορ Ρεϑδγβοη, Οπ ἦε (γεφαῖ, ατῖ, 1ϊ.., ΡΡ. 115--ἰ1 8 ; 
τ. Βαζγονν, 5277720715 οὔ ἐδε (γεθαῖϊ, 5εῖ. χνὶϊ., ἢ. 230 ; 
Μαίμεγ, Οη» 16 7γῥες, νο]. 1., ΡΡ. 134-7; δῃά οἵ 

ΓΟ δηοίθης διΐμοθ, Οτρεηὶϊς Οὔέγα, ἴοζη. 1],., 
ῬΡ. 397---457, εἅ. Βεηβάϊοΐ, Ῥαγίβ, 1733. 
ΤΕ πυροῦ οὗ γϑαῖβ σοπΊρτϑθα ἴῃ [ἢ 15 Ὠἰϑίοῦν 

σαηηοΐ Ὀ6 ΘΧϑοῖΐν ἀείεογπηδά, ἰοῦ νὰ Καον ηοΐ 
οογίδίηϊν ἰδ6 ἂρ οὗ Ϊοβῆϊμια δ {μ6 {{π|ὲὶ οὗ {6 
ἰἱηναϑίοη, πού [δ6 ἸδηρΊΝ οὗ ἢῖ5 ννὰσγ ἢ τῆς (δηδδη- 

[ῖ65, ποῦ οὗ 5 Π|{ αἴζεγ [ἢδξ ννᾶὰγ 58 επάε, ϑοπηδ 
Ἰσῃῖ, ἤοννενεσ, 15 ἤγοννῃ οὐ [ἢϊ15 ϑυρ]εοὶ Ὀν 7 οϑῆια 
Χχῖίν. 7, 10. Τδεῖε (αίορ, ψῇο ποῖ ἱπιργοόραθὶν 
ΤᾺΔΥ Ὦανα Ὀξδεη οὗ [πε ϑαηπηα ἂρὲ 85 [οϑῇιδ, ννῆο ἰ5 
οΔ]16«ἃ 4 γνοιυηρσ πὴ ἴῃ Εχοά. χχχί. 11, ἀδοίαγας 
Ηἰπβαῖ το ἢανε Ὀδδη ἰογίν γεαῖβ οἷά ψῇθη ἢθ ννᾶβ 
βΒοηΐ Ὁν Μοβεβ ἔγοηὶ Κδάδβϑῃ ἴο 800 ουἨἱῪ {πε ἰδηά, 
Ρυϊ εἰρῃίγ-ῆνε ψνῆδη, αἴζαγ [Π6 οοπαιοϑί οἵ (δηδϑῃ, 
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ἢξε σδπια Ῥεΐοτε Τοϑῆυα ἴο οἷαίπιὶ Ἡδῦτγοη ίοσγ. ἢΪ5 
Ροϑβϑεϑϑίοη. Αϑ5, [ἤξη, [Π6 πιϑϑίοη οἵ [δ 5ρί6ε5 ἰοοῖς 

Ὀίασα ἴῃ {6 βεσοηά γνδαγῦ δϊατ ἴῃς Ἴεχοάι8 (ΝΠ. 
ΧΙ, 20), δῃά ἴῃε6 ρεγίοά ἔγοαὶ δε Ἵχοάυς5 (8.6. 
1401, ἴὕβῃεη) ἴο {πε οτοβϑίησ οὗὔ [{ἢε Τοτγάδη 
(Β.Ο. 1451) Ψᾶ5 ἰογίυ γβᾶγβ, (δεν τηϑὲ ἢανε θεεη 
τηϊγίγ-εἰρῃϊ γεαγβ οἱά Ψψῆθδη ἢς ρϑβϑθα [γουρῇ [6 
Καοά 58εδ8, δηά βενεηΐν-εἰσμξ ψἤεη ἢς ρϑϑϑεά [Ὠγουρῇ 
]οτάδη. Τῆι, ἃ ρεγοα οὗ βϑενθὴ νεαῖβ ἰ8 [εἴ [οῦ 
]οβῆμα᾽5 οοηφιεβδὲ οἵ (απδδηΐ ; δηά, 48 Τοβῆπα αϊεά 
δὲ ἴῃε ἂρὲ οἵ οηβα διιπάγεα δηά ἴξη (χχίν. 29), π6 

Τηυϑί, 1 οὗ [ῃ6 βδαπὶα ἂρὲ 85 (δίεῦ, ἤδνε ϑυγνίνεά 
τῆς σοπαμεδϑβῖ ἐννεηίγ-ῆνα γεαίβ, νῃϊςῆ, δά ἀεα το {ῃς 
ϑενθῆ γυξϑαῦϑ, νοι ἃ εοὔηρύαοα ἃ ρεγοαά οὗ {ῃϊγίν-ννο 

γεδῖβ 858 σοπλργίϑεά ἴῃ {Π15 ῬοΟΚ, δηά αυἱϊΐε Ῥδδαῦ 
ουΐδ τῆς δϑβϑεγίίοη ἴῃ Χ ΧΙ. 1, ἴῃ “84 ἰοηρ {{Ππ16 
αἰζεῦ (δ {πῸὶ Τιογά δά ρίνεηῃ γεβί, ᾿οοῦυα ναχϑά 
οἰά δηὰ εἰγίοϊκβη ἴῃ γεαγβ." ΤΪ[οβερῆιϑ, πονγενοῦ, 5808 
(4κ|., ν.,. 1. 19) ἴδαῖ τῇς νψαῦ ψ ἢ Οδηδδαη ἰδϑίθα 
ἢνε γεαΐβ, δηά ἰὴ “44,2., ν., 1., 29, ἴῃαϊ [οϑῆμπα ᾿ἰνεά 

ἰοτίν᾽υ γεδαῖβϑ ψίθ Μοβεβ Ὀείοτε [τε ἱηνδϑίοη οὗ 
(δηδδη; δηά αἴϊογ Μοβοο ἀδθαῖΐῃ νὰ ἢοδά ονϑῦ 

15Γ46] ἔογ ὑνψεηΐϊγ-ῆνε γεαῖβ; ννῃϊοῆ, βίησε ες ἰἱνεά 
ἴο {ῃε ἀρὰ οὗ οἣβ υπατεά δηά ἴδῃ, νου] παῖε ἢϊ πὶ 
ἴο ἢανε δε [ἰογίγ-ῆνε γεαῖβ οἷά δἱ τς {π|6 οὗ 
τῆς εχοάιι5 (ἐσ, 45--40- 2ῦετ:Ξ: 110). Τηϊ5 νίενν 15 

δάορίεαἀ Ὀν Εν]ά, Κηορθεὶ, δαπὰ Εἰγϑί, δηα ἰ5. ποῖ 
νεῖν αἀΙΠεγεηΐξ ἔγοπλ {ἢς βγϑί- πη η τ οη66, 1 νὰ ΘΒ ΡΡοβα 
(δεῦρ ἴο ἢᾶνὲ ιιϑεά τουημά ἡππρεῖβ. ΟἸπούς (6. 
ἹΤΠεορῆ., 44. 4 πιοί,, ιἱ., 24; ΓἸδηλ. ΑἸεχ., «5.27 ο7,., 1. 

21; Επ56Ρ., Οὐγολι., 1.) τεοίκοη {ννϑηΐν-ϑανθη γαῖα 85 

ι Τῃβοδοτοῖ, ΓΟ. δῖ αῤ., [ΚΕ], δηᾶ πιοδὲ πιοάδθγῃ οοπι- 
τηδηΐδίοῦβ [Π1ηΚ [815 γα [Π6 Ἰεὴλ] οὗ 186 ψγ8γ. 

Ω ν Ἔσο 
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186 Ἰεηρστῃ οὗ Τοβῆα᾽β σονετητηεηῖ. ΕπΡροΪεγηβ (8ρΡ. 
Ευ56Ρ., “γάρ. Εναρρ., ἱχ., 30, χ., 14) παγηδεβ. {Ὠίγίν 
γεδΐβ. (1. ἃ 1,4ρΡ., οὐ χχίν. 29, 88γ5 ἴῃαΐϊ [πε ἴννο 
Τηοσ᾽ σαησγαν ϑυρρογίζεα νίεννα αὔ ἴῇοβα ψῇ]οἢ 
Δ55]Ὦ ἴο ἢ]58 σονογηπΊεηΐ δενεηΐδεη (οὐ εἰσμίθθη) οἵ 
ἐνεηΐν-ϑανθη γϑαῦϑ. 

Τῆς Ῥοοΐκ πᾶν Ὀς ἀϊνίἀεα ἰηΐο ἔνο ραγίβ.1 Τῇδβ 
βιϑί Ὧδ5 τεΐεγεησα ἴο ἴἢες σοπαηααβὲ οὗ (δες ἰδηά, δηά 
οοηΐδίηβ Σ 1, Τὴ6 σδιηραίρῃ δρσδίηϑε [Π6 βου (1.---χ.); 
2, Τῆθ σπιραίσῃ ἀραίηδεὲ [ἴἢ6 πού (χί. 1--ἰ8) ; 
3, Τῇ6 νγ δἀραίηβδέ {πε Απακίπι (χί. 21-23); 4, Α 
ΘΈΠΘΙΓΔΙ ΒΌΠΊΤΊΔΙΥ οἱ (ἢὴ6 σοπαιαδϑοῖ (χί. 23 ἴο {6 
Εηα οὗ χί .). ὙὉὙῃε ϑβεοοῃηά ἀεβοῖρθες {ῃη6 αϊνίϑίοη 
οὗ [6 ἰαηά δηά [τῆς ϑεί]εηεπὶ οὐ {ες {065: 
Ι, Τῆς (εὐγιίοῦν δϑϑίρηεά Ὁν Μοβεβ ἴο {πε ἰγδῃβ- 
]οτάδηϊς {γ065, δηά ( δ] ερ᾽5 ἱπῃεογίίδηςς (σι !., χὶν.) ; 
2, Τῇε δ᾽] οίπηεηΐβ οὗ Ππάδῇ, ΕΡΏτγαϊ πη, απὰ Μδηδθθθῇ 
(χν.----κν!.) ; 3, Τα καιίηρ ἃρ οὗ [ες ἀθογηδοὶα δἱ 

ΘΠΠοΙ, δηά τς αἰκιθυζίοη οἵ ἰεγγίζογν δπιοηρ [Π6 
Τεπιδίηϊηρ βανεη {065 (ΧνΙ]., χὶχ.) ; 4, Τῆς οἰτ65 
οἵ τεῖιρε (ΧχΧ); κ5, Τῆς οἱτίες. οὗ [ῆε ργίεϑίβ. δηὰ 
1, ενὶϊε (χχί); 6, Τῆε ἀϊἰδηγί5541] οὔ (ἢες ἰγδῃϑβ- 
]ογάδηϊς {065 ἴο {πεὶγ μοπιεβ (Χχὶ!.); 7, Τῆς ἔνο 
Ιαϑσῖ δαἀάγεββϑες οὗ οβῆμδ, τοηθναὶ οὐ (ῃ6 οονεπδηΐ, 

7οϑῆια᾽β δηά Ἐ]68Ζαι5 ἀβαίῇῃ, 

ὕΝΙΌΝ 
ΤΗΒΌΚΟΘΙΘΑΙ, 
ΒΕΜΙΝΑΒΥ, κα 

ἦ' δ' 

'ν νοβᾺ: 
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ΓΗΑΡΤΕΒΝ 1. ' 

ΨΈΒΞΒ. 1-9.---͵ι͵γούμεϊο» ἴο ἐἦσ Βοοξ. 

Τοϑηῦάᾳ, Ὀεΐίογε Μοβϑβϑ᾽ ἐδαίῃ, δά Ὀδϑθὴ ποηγίπηαίεά 

8ἃ5 [ιἰβ ϑυσοεβοοῦ (ΝΌ ΠΡ. χχνιῖ. 18, εἴς), δηά δδά 
Γαοαὶνεα ἃ βοϊεπη οῆδγρε οηὶ Πεῃονδῇ ; Ὀυζ πονν, 
Μοβεϑβ Ρεΐηρ «644, ἢς 15 σ411δἀ ἴο [ἢ δοῖίνε ρεγογηι- 
Δῆςα οὗ [6 ἀπϊε5 οὗ ἢἰβ οῇῆοε. 7επονδῇ τεπεν5 ἴο 
Ὠϊηι Ηἰ5 ὈγοπΊ568, δηά, 845 ἃ σοηδϊτίοη οὗ {πεῖν Π11Π]- 
τηθηΐ, ΓΟ 1165 οἵ Ἀπ ἃ [δἰτἢ{π] ορϑεύναησος οἵ Ηϊς 
Ϊανν. 

Νεῦ. 1.-τὦὦ, “Απά {ὲ σα 10 ῥαδα" 1 Ἱ σοῆδθο. 
(αε5., Ογ., ὃ 49, 2), σοπηροξίῃρ τῃἷς Ῥοοῖὶς ψίῃ 
[ῃ68 οἷοβε οἵ 1)ευϊεγοποιην (8εε Ὠζ. Ρυβον, Οκ 2 αροί͵ 
Ρ. 300, ἀπά ποίε ᾧ οὗ (68., 67., ὃ 49, 2), θυΐ ποῖ 50 
ἰη{ἰπ͵αῖεῖὶν 45 ἴο ἱπάϊοαίϊα ἃ βϑαπΊεηθθ5 οὗ δυῖποῦβῃ!ρ 
(οἴ. Ἀσὰ 1.1, ψ Βεγα [86 “ὰαν " 845 [ῆε βατὴς ρονοῦ 
ἴῃ ταΐίδγεηςε ἴο ᾿ᾶρεϑ, οὔ ψῃϊοἢ ΒΌ  ἰ5 δη ἀρρεηάϊχ). 
“4.),Χεὲγ 1706 ἀἐφατᾷ 97 ἄσοξες" 1 1.6., αἴτετ ἴῃς ἐχρίγαϊίοη 

οἵ (δε {μἱγίν ἀανϑ᾽ πιουγηίηρ ἔογ Μοβεβ (θεῖ. χχχίν. 
8). “726 ςεγυναμέ 97 1ζ6 7.ογα]᾽" : 1.5., οὐιε σογηπλ ϑϑἰ οηἐἕ 
Ὀγ ]εμονδῇ δηά δεηΐ ὈὉν Ηΐπὶ ἴο ἀο Ηἰΐβ νοῦκ. [11 
ννα5, ἰπεγεΐογα, Μοβαϑ᾽ γεριϊαγ οὔῆοΐαὶ Ε{|6 (5ες Πευΐ. 
ΧΧΧίν,. κυ ; οβῇ, ἱ. 13, 15, ΝΠ]. 3231, 33, ΙΧ. 24, 

ΧΙ. 15, ΧΙ. 6, ΧΙ. 8, χίν. 7, Χνὶϊ. 7, ΧΧΙΪ. 4, 5), 

ΒΡΡΙΙεἀ ἴο [οϑῆιι 4150, δζεσ ἢς δά βιςοθεαθα Μοβεϑ 
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(}0οβϑῃ. χχίν. 29 ψ ἢ Ἰυἀρεβ 11. 8), ἃ Βίρμογ {{π|6 
1η84η [πὶ οὗ ΠΡ, Ὀούηθ ΌΥ δηλ] ψἤεη ἃ ΌΟΥ 
(1 58π). 1.11, 1. 1). δ Ῥεγοννῆθ ου Ῥϑαϊπὶ χν ]. 
([Ϊηϑογριίοη οὗ τεπιαῦκβ (πδὲ ἴῃ6 {{|6 ΠῚΠΝ ἼΣ [5 
Ὥσνοῦ ΔρΡρΙ Ιεα ὃν τῆς ἱπάϊνίἀτι41] ἴο Ὠἰπηβε]ῖ, δηά ἴῃ 
(15. τεβρεςῖ, ἐπεγείογε, αἰ ἔπεα ποπὰ πε δοῦλος Θεοῦ 
(Χριστοῦ) οἵ ἴδε Νεν Τεβί. (ΡΠ. 1. τ; Τιΐὰ5 ἱ, 1). 
“716 Ζογαῖ σραξε πρίο οσζμα": ἘΛΊΒΕΥ ἴῃ ἃ ἀγδδζη 
ΟΥ ν]᾽ϑίοῃ, οὐἮΎΤΏΤΟΙΡῺ [ἢς6 ἱπέεγνεηϊίοη οὗ ἴῃς ΗΙΡΗ 
Ῥηεϑθε Όν τηθδη5 οἵ (πε ἴὐὕτπὶ δηὰ ΤὨιυπληλΠηΊ, οἵ 
Ὀν ἃ ἀϊγεοῖ τενεϊδίίοη ἰο [5 τηϊπα ; ἔογ ἰΐ ἰ5. ποῖ 
σαά (ἢ ἀαοὐ αῤῥέαγεα ἴο ἢΐπη. ΤΤῇε οοσοσδϑίοη 
Ῥεΐπρ οὔθ οὗ ργεδὲ ἱπιρογίδῃςε, ἰξ ἰ5. {κεὶγ [ῃδὲ (Π6 
δἀάγεββ ννὰβ ἱπηηεαάϊαίας δηά ρεϑίβϑοῃδὶ. “7οάμα᾽": 
Α ρηπος οὗ ἴδε {πρὲ οἵ Ἐρῆγαϊπι, δηα οὔ ρίηδ ν 
ἡδιηθα Ἠόοϑῆεα, ὑπ (ΝΡ. ΧΙ]. 8), 264., Ζεζ, ἴο 
Ποῦ Μόοβοβ, οὐ 80πΠΊ6Ὲ οοσδβδίοῃ οΐ πηοηίζοηϑί, 

Ριεῆχεά {ῃ6 ἤδη ἢ", ψῆδηςε, Ὁν σοηίγαοίίοη, Ὡπν, 

“7εῃοναῇ-ΠεΙρ" (Νυπρ. χίϊ. 16), ψυζίεη ψηὺ" 
(Ν ἢ. νι. 17); ϑερί. Ἰησοῦς, 580 πη ἀτεεῖ Τεβί. 
(Δςῖ5. νὶϊ. 45; ΗδΘΡ. ἱν. 8); 4 ἴγρε οὗ τῆς Μεβϑίβδῃ, 

ἍΏοΘα πᾶῖὴς 7651ι5, {ῃπογείογα, πῆθδὴΒ ἃ ἢ ἰνίπε 
ϑανίοισγ (Μαῖίξ. 1. 21). 33,53, ἴῆς ἔογτι “ Ὀίη" ἴοῦ 

ἌῬεη ἢ" ἰ5 ταῦε ((ε5., ὅγσρε,, δ 96, 2), Ὀκέ αἰνναγϑβ υ564 

ψΏδη [οἱ] ονεά ὃν ἴῃῈ ρζύ. ἢ. “Ναυη " (6ε5., 265... 
“)οκε᾽ »εῖγ15167γ" : ΤὮαδ ρΡ[6] ραγίοἰρ]ε 15 ἤοσα υϑεα 85 
ἃ ποῦῃ ἴῃ σοηδίγαυς, ((:65., 67., δ 135,1, 2). Τδε [ογη 

15 Πανοῦ 66114] ἴο ἼΞ:), ἀηα 15 {γϑηῃβἰίεά ἰη [ῃς ϑερί. ὃν 
ὑπουργὸς οἵ λειτουργὸς (5ε6 ΠετγΕ), οΓἡ ὁ παρεστηκὼς 
(Εχοά. χχίν. 13, δπά οἵ. θευῖ, 1. 38, αῦα ΠῚ 15 
1Ἰηςεγοδηρεα ψ ἢ ὉΒΡ ἽΝ, ας Ψῆο 5ἴδηάϑ Ὀείογε 

Δηοΐῃου, νναἰτίηρ ἱπϑεγασξίοη5), θὰ πανεῦ Ὀγ δοῦλος. 
1| τηίρῃξ ΡῈ τεπάθγεα “ αδϑϑιβίδηϊ, δηά δηϑνεῦ ἴο οἵγ 
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ννογά δάἀϊυΐαηξ οὐ δἰάε- ἀδιοαηρ. Πεη ἃ γοιηρσ 
τηδῇ, ἰοϑῆμα 8116 4 [ἢϊ5 οἴῆοοα, αηά σοπίϊημπεαά ἴῃ 1 ἃρ 
ἴο ἴδε {ἰπη6 οὗ Μοβεϑ᾽ ἀξαίῆῇ. ἩΗνίηρ ἴππι5 Ὀεδη ἰοηρσ 
ἰγαϊηθα ἴο ονεάϊεξηςς, δηά Ρεΐηρ 1ηπἰπηδίεϊγ δοαααδίηΐθα 
ἢ τῃ)6 σουη5615 οὗ Μόοβοβ, δῃά δηπιϊπεηΐ ἴοσγ ἢ 5 

σοιζᾶρα, 5Κ111, δηἋ βάε]ν (ὁεε Ἐχοά. χνί!. 8, εἴς. ; 
Νυμῦ. χίν. 6-14), Ὧε6 ννὰβ Ὀείίεῦ διε [ἤδη δην 
οἵδε ἴο ΡῈ Μοββϑϑ᾽ ϑυσσθβϑοσ 4.5 {πε τηϊηϊβίογ οὗ 
οϑ565 ἢθ ννἃ5 4150 ἃ ἴγρε οἵ (ῇῃσίϑί, ὴο ννὰβ “πα(ε 
μη6167 66 ἤατυ " (( αἱ. ἰν. 4). 

γε. 2.--- Πρ, “πᾶ γιοτυ" : ϑερῖ. νῦν οὖν (οἴ. Α. 
νεῦ). Τῇαδ δάνεγρ βδεεπὶβ ἴο ΡῈ ἤεζα ποῖ 580 τῇς ἢ ἃ 
Ῥαγίίοϊε οὗ {ἰπ|6, 845 οὗ ἰηΐεγεμοα, 85 ΓΙ αυΘητν {86 
ατεεκ νῦν. ΔΊ {πα ἱπηρογαῖῖνα ἰξ 85 δῇ ῃογίδίοῦν 
ρονετγ (οἴ. αεη. χχχί. 13; 158. ΧΧχ. 8; Μίοδῇ ἰν. 14). 
“ Ζαϊς Ὠργάαρ᾽": ὙΠ ργοηοιη ἰ5 υβεά δεικτικῶς, 85 
[ῃ6 Τοτάδη ννὰβ ψιΠῖη οἰρῃξ οὗ ϑῃι πη, ψἤεγα τῃ6 
1ϑγδϑ 65 ψγασα βησδηηραά ; 111, αἰνναὰγβ ἢ [ἢ 6 

ταῦ, ἴῃ ῬΓοΟβα, ΡιΌΡ. “ἴῃε 1) εβοεηάεγ ; ἢ" ἰγοηλ Ὑ), ἴο 
ἀεδβοεπά ((65., 2έζ.; Ἐεϊδηά, αΐ, ἰἰϊ.. 63), 580 σ4]1εἀ 

ἴγοτῃ [15 Γαρι ἃ ἀδβοθηῖ, Τῇε Αταρίς Ὡδπὶα 15 ΠΟ 

Ξ5ἦ-Ὕλεγίαί, [6 ναϊεγίηρ-ΡΙαςο, οὐ ὁ εγίαΐ οἰ Καὶ ζοὖ1γ, 
[ἢῆ6 στεαῖέ ναδίεγίηρ-ίασθ, ἴο αἰδιηρυϊσηῃ ἰ[{ ἔγοηλ 
͵ὐεγιαί εἰ αωρμάδεγ, ἴῃς Ηἱεγοσηῆαχ. ἘΒεΐνθοη τἢς6 

568 οὗ (δ.1|δ6 δηά {ες Ὀεδά 868 ἰ5 ἰ[5 πιοϑί σαρὶ ἃ 
ἀδδοεηΐ ; Ὀυΐζ, [βοιρῇ [15 οσουζθα ἔογ ἰπδΐ ἀϊδίδησε 15 

ἢ Τῃ Ἐσρο]68. ΧΙν]. 1 ἢ6 15 ο41164 [Π)6 δυσοδββοσ οὗ Μοββϑβ ἴῃ 
Ζγοξῥεοῖος (οἴ. ΤοΒΕΡἢ, “22., ἵν.» Ο.. 7, 2, Δηα ΘΠοτοοκ, Ο 
“γοξά. ὥεε., νι., Ρ. 128). Ηδᾶ Π6, Βοννθνοσ, Ὀθθη βίγι ον 8 
ῬΙΌΡΠοί, 1 15 βδίσδηρε ἰῃδΐ 6 βῃουϊἃ ἤανθ Ὀδθθὴ αἰϊγεοϊθα ἴο 
56 6Κ [Π6 Ὀϊνίης Μ11 [ΠγουΡῊ ΕἸδαζΖαγ, {πὸ ῥτθϑί (Να πΌ. ΧχνΊ!. 
21). Μοβῖ ΡῬΧΓΟΌΔΟΌΪΥ ἢ6 ψὰϑ ΟἿΪΥ αὐ8118 64 ὈΥ ΠὨινίηο τνϑᾶοτῃ 

6 1ῃ6 Ιοδάβθσ δῃᾶ φΌΨΘΓΠΟΣ οἱ [5γ86] αἴζεσ ἴῃ6 ἀθδίῃ οὗ 
0568. 
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ΟΠΪν οἰχίν πλ1165, 1ἰ 15 ἱπογθαβοά ἰο ἔνο δυπάγοα ἡ ὉΥῪ 
[15 πη] ΠΡ]1ε4 τἱηάϊηρα (δὴ ϑίδηϊεγ᾽β δ2η, πα 
αΐ, ὈΡ. 283-4, Ὠἢοΐε 2). [Ιξ τίϑεβ ἰΏ Απε]ερδηοῃ, 

ἤον5 ἰηῖΐο {86 1). εαα ὅδ6α, δηά ἰογπηῆ [6 οδβίογῃ 

Ῥοιπάδιν οὗ (δηδδῆ ρίόορεσ. “7ΖἼομ αμαᾶὶ αὐ 12}15 
2εορί": Τῆς Ἐδυθεηϊίαθ, (δάϊζεβ, απ Π4 1 {πΡῈ οὗ 
Μδηδϑϑθῆ, ψῆο δα τεςοεϊνεα {Π6ῖΓ ροϑϑαϑϑίοηβ οἡ [6 
δαϑδί δίάβ οἵ Τογάδῃ, θείῃηρ Ἂχοερίβα, τπουρῇ υηάεῦ 
[ῃς6 σοπάϊτίοηβ πῃηεηςοηδα ἴῃ νεῖβ. 12-15 (ο΄. Νυμῦ. 
ΧΧΧΙ). “Ἰζάϊολ 7 ὧο ρίνε" : Τῆς Ψυὶρ. τεηάετϑ ὉῪ 
“μα ἀαὖο, Ὀὰξ τῃῇε6Ὲ ριεβδεηΐ 13, “ αγρ ρίυΐρρ," 
᾿ΓΊΡ]165 ται τῃ6 Ὀδβδίονδὶ οὗ ἴῆε οί δα αἰγοδάν 
Ῥεσιιη. ΝΣ ἰ5 δῃηρδῃδαίο ; δηὰ [τῃ6 ἰδοϊΐ {ἢδῖ 
Οδηδαη ψα8 ἰῃυ5 αοάβ ονῆ οἱ ϑῆονβ ἰμαΐ τς 
Ιϑγδϑὶ 65 νεῖ ποῖ σῃαύροαῦὶθα ἢ τῃς ογπλα οὗ 

ὉΠ] α51}Υ ἱηνδάίηρ [. δὴ 323, δ 1ῃ6 επά οὗ {ἢ νεῖβε, 
58 Ἐχρ δηδίογυ οἵ ἔπε βυσοεεάϊηρ 508, ὉΠ (οἰ. Ε χοά. 1. 
6). “ 5.}6 βάτυ ζέηε, ἐσ οἰίέα" : 1 τᾶν τγουρδοιυξ Ὠὶς 
Ῥοοΐκ Ὀ6 τεηάογοά ς“οϑς, γαῖον [ἤδη οἰιγορ, οὗ 15τδεὶ], 

Ὀδοδιιβ6, ἰῇ ἃ ρο[ς4] 56 η56, γ2αἰξς ννεῖε τεραγάθδά 85 
τεργαβεηϊδίινεβ οὗ ἴἢε νος πδίϊίοη. Νοίβς ἰδαΐ ἴῃ 
1(Π15 νεγϑε, 85 ἰῇ τῆς ργδοδάϊησ, [ἢθτα ἰ8. ἃ ἰγνρίςδὶ 
τοίεγεησο ἴο (ἢ γϑί, ΝΟ Ὀτγίηρϑβ 411 ἔγιια Ῥεϊθνεῖβ ἰηΐο 

[ἢῆε6 ἤεδανεηὶν ὕδηδδη, ἴμιι5 ἀοίηρσ ννῆαΐϊ (86 Τὰν, οὗ 
ψὨΙοῆ Μοϑεβ ννὰβ5 πε γεργεβεηΐαίϊινα, σου ηοΐ ἅο, 

ονίπρ ἴο {Π6 ννεδίζηθϑϑ, 2.6., ἀδργανίν, οἵ τῆδῃ (566 
Βοηλ. 111. 109, εἴς., ν]]. 4, νι]. 3). 

ψεγ. 3.--ιρρ 3, ἃ Ὡοπι. δΌ5οϊ. (Ογ., ὃ 145, 2; οἴ. 
ΧΙ, 6). “Οπ τυλῖοΐς ἐΐε φοἷδ 975 γον7 70οὐ «ἦα ἱγεαα": 

λ δρ [δυϊοηδηΐ ΓΥποῖῦ (Οεζας Ζοζζογ, Ῥ. 265, 97 λ7αγζαξ.), 
ΨἼΟ ΡΟ ]15Πη64 [6 ἔτγβι δυϊπθηίΐϊο δοσουηΐ οὗ (Π15 στίνϑσ, δέϊσ 
δοίυδ] 5ΌΓΝΟΥ; 8016, ΠΟΜΘΥΘΙ, ΔΚ (η6 αἰϊἰδίδηοα ἴο Ὀ6 
ἸπΠοΙΘαβθα ἴο ΟἿΪΥ 113 Π11168. 
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Τῆς αχργαϑβίοῃ ἱπΊρ1165, 45 ἰη χίν. 9, ροβϑεϑϑίοῃ ἴῃ [[5 

αἰτπηοσί επίϊγεῖν. “7 ἄαυε ρίυοκπ 11: Τῆς ρετγίεοξς 
ἀεηοίες [πς6 οσεγίαίην οὗ {6 σῆς (Ογ., ὃ 126, 4. [Ιη 
1ῃ)6 451 οἶαιι5σα [ἢς γεΐίδεγθῃσα 15 ἴο .δυΐ. χί. 24, ῇδγα 
τῆς ϑαῇηθ ῥγοπη)ῖβα ἰ5 σίνβδῃ ἔτοπὶ οὐ ὃν Μοβεδϑ, 
ΠΕΟΑΙΪν ψογά ἔογ Ψψοσζά 845 ἤθε δηὰᾶ ἴῃ (ἢ6 πεαχί νεῖγϑβα. 
“7 φῤοξε" : Οη [ἢς ἀϊδείποϊίοη Ὀείννθεη 31 δηά Ἴὰ, 

866 (65., 26ζ., υπάογς τῆς Ιαἰογ νεϑγρ. 

Νες. 4.---ΤῊὴς ρεηεγαὶ σἰδξζεπηγχεηΐ, “ Ἐσε7} 2έαες ἐλαΐ 
{Πα «“οἶρ, εἴς." (νεῖ. 3) 15 ἤεγε Ἔβχρ δἰ πα ὃγ ἃ ἀεϊηδαιίοη 
οἵ τς [αγπεγηηοϑέ θουπηάαγιεβ. “2 γον 126 τοῖζα67- 
γ165.5" : ἔνι, τὴς Αταβρίδη ἀεϑβεγί, [Π6 δου είη Ὀουπάατγν. 
“ Ζὶς Δοδαηον»" (ἴῃε νῃϊε): Τα ϑερέ. 885 Αηῖΐ- 
Ιεραηοη, ας Ὀοϊῆ δε ραγίβ οἵ [εξ βδπὶα πιοιιηίδίη, 
δηά [ογηιεά ες πογίμβογη θουπάδτγν .᾿ “2. ἰηἀἰσαῖοβ 
[πὲ {π6 πιοιηΐαίη ννὰ5 ψ Π]η βρης οἵ [πε 15γαθ {158 

σαπρ. “ ζρκίο 176 ργεαΐ γένεγ" : ΤῊΘ ΕἸρΡἢγαῖαβ (Η 6}. 
Ῥεγδίῃ) ννὰ8 580 Ἵδ]βεά κατ᾽ ἐξοχὴν (οἴ. (εη. χν. 18 ; 
ει. ἰ. 7); αἷ5ο βἰπιρὶν ἼΠ (αεη. χχχί. 21; Εχοά. 
ΧΧΙΝ. 31; 2 ὅ8πι. Χ. 16, εἴς.) ; ἽΠ) αἰννᾶὰγβ πΊθδῇβ ἃ 
οοηδίδης ν- βοννίησ ϑἴζαεδη, {κὸ (τῆς Ἐπρῆτγαίες οὗ 
ΝΊ6, δηά ἰ5. ἤδνεῦ τι56ἀ οἵ Πεείίησ ὈΓΟΟΚΒ οὐ τογγθηίβ : 
τί. 9, ἴο ἦῆονγν. Τῆς ΗδΡ. Ῥεγδίῃ 15 ἀδγϊνε ὃν (ς5. 
(6χ.) ἴτογα “ ραγδίῃ, δὴ πηυϑβεά τί., πηεδηΐηρσ ἴῃ ϑυγ. 
δηά (δὶ. “ ἴο Ὀγεαῖὶς :" Ῥυΐ ἴῃ Ατδρ., “ἴο Ῥὲ βϑννεεῖ :" 

ϑερί. Εὐφράτης ; ἴῃ ΟΙά Ῥεγϑίαη, σιτία, “ ἴῃς σοοά 
δΔηα εχ 6 βίγεδπι" (Π ε11{Ζ50}} ; πονν “ Ετδίῃ." ζΖ7726 
φγεαί σα" : 1.6., [ὴς Μεαϊϊζεγγδηδδη, Ἵοδ᾽εα “ στϑαῖ ᾿" 
ἴῃ σοηίγαβὲ ἴο ἰῆε6 )εδα 868 δηά 1αἴκε οἵ (δηδϑα- 

1 ΤΏ Ατδθὶο ροεδίβ βδὺ οὗ [Π15 τηοιυηΐδίη, “Ηὸ Ῥθδῖβ {Π6 
Ὑνιηΐοτ οἡ ἢ15 ῃ68Δ4, [6 ϑρυίηρ᾽ οἡ [15 5Βῃου]ᾶθγϑ, ἰὴ 5 θοϑοότὴ 
δ Αὐυϊυμλη, δηα ΘΙΙΏΤΊΘΙ 5] ΡΕῚ5 δὲ ἢ15 ἴδει ᾽ (ΝοΪηοΊσ, 1., 
243). 
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τεῖῃ. ϑρφα ΝΣ, δοουβαῖίνε οὐὗἨ ρίδςς (6. ὃ 118, 1), 
[ἰς γα }ν “δὲ τῆς δηΐγδηςς," 2.6., (ῃῆς6. 5βεζείηρ, “ οὗ τῆς 

δι " (οἷ. θευϊ. χί,30 ; Ῥϑαΐηιχ ]. 1) ; ἤξηςε {πε ἤει. 
“Υομ7 εοαφί": Τῆς Ηεῦτεν ψοτζγά δ)3} ἀεηοΐεβ ΡΥΟρΡεΥΪΥ 
(ἢ6 οοτά ὃν ψῇῃϊοῃ! τῆς [ἰπλϊξ οὗ 8 βεϊά οἵ τερίοη 15 
ταδιϊοά οι, τί. 55}, ἴο {ννϑί, οὐ ἴο ψύθαΐῃθ, ἤθηςα “ἃ 

Ὀοιιηάαγν." Τῆς ἱἰπίεγγγδάϊαϊε δἰδίεσηεης “ αὐ {ἠέ 
ἐαμα 97 116 Οὐ 65" (5εῈ ἢοΐε οἡ 1||. 10) Ὧ85 οςοδ- 
βίοηδα 4 ἀπ ἔῆσυ]ν. ὙὍῶε ϑερί. οπλῖῖς {Π6 ψνογάϑ, δηά 
τῆς Αταβὶς νογϑίοῃ πιυδὲ ἤᾶνα τεδα δ ἴογ 5, ἴογ ἰΐ 

Τεηάεις “ κγα 1εγγαε Οὐ ογηηι." Βυΐ ΡῥΎΟΡΔΡΟΙν 
τῆς ννοζάβ ννεγε ἱπτεπθα ἴο τηδῦῖκ οὐὖἱ [6 [ἰπ|15 οὗ 
[ῃς ἰαηά οἱ (δηδδη ϑἰγίον 50 οδ θά, τς (Ια, 

8ἃ5 Οὔς οὗ {δε ῥυϊηςίραὶ πδίίοηβ οὗ (ζδπδδη, Ὀείηρσ 
ἴαζθὴ 85 ἃ τεργεβεηίζδίίνε οὗ (ἢς σαβί ; γεῖ νὰ ηεξεά 
ηοΐ ψι ΚΟΕΙ] τεραγά τἢς Ὀτγοδά ἀεϑβογιρίίοη οὗ {π6 
ἰδη ρσίνεη ἰῃ [ἢ15 νεῦϑε 85 χἀσφζογεαί, 2.6., ἃ5 τῇϑτεὶν 

ἰπαϊοδίίησ, ἴῃ ἃ φρϑησξσαὶ νγναν, σεγίδίη ψνε]]-Κπόννη 
Ῥοϊηΐβ ψΙΠη νοῦ {π6 ἰαηά ἴο Ὀὲ σίνεη ἴο ἴδε 
15γδε ες νοι]ά 116. [Ιη τἢς τείρῃ οἵ δϑοϊοιηοη [δε 
Κιηράοπι τεδομεά ἴο ΕἸοίῆ δηά Εζίοηρερεσ, οη τῆς 
(ΕἸδηϊς ρα] οἵ τῃε Ἀξά 8586 (1 Κίηρβ ἰχ. 26), δηά 
ἴο ΤΙΡΗσδἢ οἡ {6 γίνου, 2.6., [ὴς Εὐρἤητγαίες (1 Κίηρϑβ 
ἵν, 24), μανίηρ ἴογ [15 ψεβίαση Ῥουμπμάδγυ [ἢ6 868 οὗ 

6 ῬὨΠΙΘΕΙη65 (Ε χοά. κΧΧί]. 31), 2.6.,ϑὄ [᾿ς Μεάϊξεγγδηδδη, 

δΔη4 ἔογ ἰἰ5 βουξζῆογη Ὀουπάδλγν ἰἢς Ἰ)αβεσγῖ, 2.6., {π6 
ψΊ] ἄογηθ85 οἵ ὅηπγ δηά Ῥαγαη. (Ἃσοὐά᾽β ῥργοπιίβθ, ῃον- 
δνεῦ, οὗ {185 δηϊαγρεά αοηγίηίοη ννὰ5 τομαζἼοηπαῖ 
(θευι. χὶ. 22-4), δπά [ἴ νὰ Ηἰβ ρεορ εβ ϑἰῃία η 655 
ννοἢ, δἰΐεσ ϑοϊοπιοηβ ἀδαίῃ, ἀερτγίνεα {Πεπηὶ οὗ [1 ; 

γεᾶ, 845 Γεραγάβ ἴῃς (δηδδη δίγοῦν 50- δ] θα, γα ἀγα 

ἐ ΡΧΟΌΔΌΪΥ ΔΘ πίϊοδὶ ἢ (6 ἀδϑοσγὶ οὗ Εἰ ΤΊ (Ο᾽ γονε). 
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το]4 (πὲ ἰπ σοηβεαθδηςα οὗ (πεῖν δἰοιϊῇ δηά νίοκοά- 
Π655 παν οοὐά ποῖ, αἴζεσ [οϑἤδβ ἀδαίῃ, πΠ}ν ἀτίνα 
ουξ {Πεῖγ ἐπαηλθ5 (1 υᾶραϑ 11. 20- 1). ᾿ 

Δ εῦ. 5.---Ἰὴ (5 ἀπά ἰῃς6 ποχί νϑῖβε [ῆ6 ογάἄοσ οὗ 

δνεηῖβ ἰη {ῃ6 ῬοΟϊ [5 γῆν ἰηαϊσαίεά, νίΖ., 1, Τῆς 

(οπακαϑέ ; 2, Τῆς Ὀϊνίδίοη οὗ {ῃε 1,αηΔ. ΔΜ τς 

Βτϑί οἰδιιβε οἷ. Ὠεαῖ. χὶ. 25, νῇθγα [Π6 ϑδπὴε Ῥγοπηΐβο 
15 τηδάε ἴο 811 ἐπε ρεορίβ. θῇ Δ), ΠΠ ΈγαΠγ “ σλαΐ 
2ίαοο ἀϊηιδοί δέον," 15 νατῖβα ἴο 53 3.92," (Ὁ δας, νἱΐ. 

24, Χὶ. 25), “αὐ 116 ἀαγε 97. ἐᾷν χε": ἴοτ αἴάΤςτ 

7οβῆυδ᾽5 ἀεδίῃ ἴπ6 (δηδδηϊζεϑ, οὐννηρ ἴο [6 βιυρίηθ- 
Π655 δηά ϑἰηζ  η655 οὗ {πΠ6 σι! άἄγρη οὗ 195Γ86], γο--ϑία- 

Ὀ]5Π6 4 Ἐπετηβεῖνας ἴῃ πιδην ρἷδσαβ, εηςς {πον παά 
Ὀεεη ἀπνεη ουὖἱ (Ἰ1υἀρα5 1. 27, εἴσ). “7 τὐὴΐ ὅδε εὐἱϊῇ 
1166," 1.6. 1. »ΥΝ1}} αϑβϑϑίϑδέ (66 (εἶ ν. 17). τ: ἰπ ῥϑιβε 
ον ἥ- (δ 103, 2 4). “1) εὐ ποὲ γαὶ 1ῴεε" (Αὐτ. 
ψετγβ.) : Π5}, υϑε4 ἰηΐγαη5., ΠΊ6δὴ5 ὈΙΓΟΡεγΪγ “ἴο Ρὲ ἰεΐ 
ἄονηῃ οἵ τεϊαχϑά," δηά 15 δρρ δα το {πε ᾿δείηρ οὗ [6 
Παηάς αηρ ἄομη (ΖΕΡΏ. [Π|.. 16}; Βεηςα 1 πᾶν Ὀ6 ιι564 
Τ ΘΟ ΡΟ! ν οὗ {με πλίηά, δηά Ὀ6 γεπάθγεά ἤθε ἴῃ 
ΗΙΡΏΙ, “17 εὐἱ πο ἰεΐ ἐἤθε ἀφεροηα," ἘΒεῖίεσ, ἢον- 
ανού, “7 εὐτἰ πο γείαχ τ᾿») ζαμα γον» εῤῥοίηχρ ἐἦέ6" 
(οἴ. Τϑευξ. ἵν. 31, χχχί. 6; 1 ζβγοῃ. χχν , 20 ; ΗΘ}. 
ΧΙ, 5, οὐ μή σε ἀνῶ). 

γεν. 6.--“ 86 εἰγοιρ ἀγα 97 α ροοαῖ σομγαρε" (Αἰ. 
ψεῖβ.). Τῆρ βγϑὲ νεῦ ΡΠ πιεδηβ 11{. “ το μο] [ϑι, 
ζ.φ., ῬΒλξ ((ε5., 2 6ζ. [2], Ρ. 72); εῆςος “ἴο 5ιγεηρίῃδη," 
Ὀυΐ πιοζα οἰΐθῃ “ἴο Ὀ6 οἵ ἴο Ὀεσοχηα βίσοηρ," δηά {{κῸ 

ΠΡῚ (νεῖ. 5), 15 ι5ϑ6ἀ οὔ πε ἢδηάϑ (Ἰπάρεϑ νὶϊ. 11; 2 5811. 
ΧΥΪ. 21 ; 58. ΧΧΧν. 3). Τζ7ῃ6 βεοοπά νεγῦ, γι, “ἴο 
Ὅς αἰἱεγί," δῃά ἤδηςβ “ἴο ΡῈ ἤγη," γεΐεγβ γί πηδτν ἴο 
δἰεγίηεβθβ οἵ ἴθ βε ((65,, 1.41.), οσγ ἴο βἰγεηρτῃ οὗ 
Κηδεβ (5ε6 58. χχχν. 3. Τὴ ἔψο δχργαβϑίοῃβ ἴο- 
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σεῖμεγ ἀεηοΐες βγγηηθθα δηά γεβοϊυςοη οὗ πιηά (οἴ. 
δυῖ. χχχί. 7,23). Τῆς σοποϊαάίηρ ννογά5 οὗ [Π6 νϑῦβε 
ἄο ποΐ ἱπΊρὶν ἃ γέαϑδογ ἴον γηληεθθ δηα γεϑοϊυςοη, 
νίΖ., [μαΐ ψιπουΐ δυο 4.4}1{{π [οσῆσα σου] ἡδνοῦ 
Ῥυΐ [Π6 Ρξορὶς ἰῃ ροβϑεϑϑίοη οὗ (δηδδῃ, θυ αἵα γαΐμοσ 
ἃ ΡΓΟΠΊΪ56 ἴο ἰηβρίγα πϊπὶ ἢ σουζαρα (οἴ. Τ)6υΐ. 1. 38, 
ΧΧΧΙ. 7, 23). ὕΥΌΕ, ΗΙΡΗ. ἱτηρεγῖ, “ ἐΐοις τλαίξ σαπδα 
ἴο Ἰμλογζ," Μ|ἢ δὴ δοοιβ. οὗ ρείβθοη δηά οἱ [ῃϊηρ 
(δ 130, 1; οἵ, Ῥεαΐ. 1. 38), ἔτοτη ὅπ), ρτίπλαγγ “ ἴο 
γϑοοῖνα 85 ἃ ροβϑϑβϑϑίοῃ, “ἴο ροββεβ5, δυΐ 5ρ6ο. “ἴο 
γθοεῖνε 85 δη ἱπῃεγιίδησθ᾽ ; δπηά ἰη Η!ρῆ., “ἴο σδιϑ8ε ἴο 
1 Π τ, νι ςοἢ Ἰαἰίογ, δοοογάϊηρ ἴο Κι 61] αηα Εδν, 15 (ῃς 

τηθδηΐηρ πεῖ (οὗ. Αὐἴῃ. Ν᾽ 6γ5.). γε πττν : ϑοῖθ Μ55. 
τοδὰ “ὃς ἴογ "πὸ, ψῆβθηοα Μδῦγεγ ἐπουρῃς {παῖ {παν 
πγυβὲ πᾶνε τε 150 ΣΙ, ἑοῦ «λαϊξ ἰσαά, Ὀὰὶ 5 ὉΠ) ἴΏ 
ΗΙΡΏ. ἰ5 ΔρΡρΡΙ] σα ]6 γταΐμογ ἴο {ῃ6 ᾿ἰεδάϊηρ οὗ ἃ ἤοοκ 

{Πδη οὗ δὴ αὔγηγ, ἰξ ννουά ποῖ θα ΡῈ ϑυϊίδθ]θ, ἂπά 
ἀουΕ 1655 “ὃς ἰ5 [με δπιεπάδίίοη οὗ ἃ ἐγαηβογίθον. 

ες. 7.--ρὸ, “ ομέν," ἤδγε ᾿ἱπλρ]165 ἃ οοπαϊοη. Τῆς 
ἔνο [ο]ονίησ νεῖρ5 αἴ γερεαϊεά ἴγοηὶ ἴῃς ἢγϑί οἶδιιϑα 
οἵ νεῖ. 6, Ὀιιξ αἴ γτεηάδγεα πλοῦς όσοι ]α ὃν {πε δααι!- 

(ἰοη οὗ Ἰδ ἴο {Π6 Ἰαἰίεογ νεῦρ. “7721: ποΐ 7»: 1: ἔο 
ἦε γίράξ λαμαὶ πα ἐο ἐδε ἐσγἐ " (οἴ. ει, ν. 29 [Η 60. 
ΒΙΡ.], ΧΧνΙ]. 14): ἜΘ Ποῖα δηϑνεῖβ ἴο ΠῺΣ) ἴῃ Νυπ. 
ΧΧ. 17. Τῇδ πλ8586. 5 Πχ [ἴῃ 39) τήὴδν τείεσ εἰἴῃεγ ἴο 
[ῃς ἰογεροίηρ ψογάς, “ννοἢ Μοβαβ.. .. σοπηπιδησθδά 
{Ππ6ε,᾿ οἵ ἴο ἼΒΡ, υπάεγϑίοοά Ῥεΐοτε ΠΡ]. Τῆς “νὰν 

Ῥείογε “ἰδ ἰ5 Ῥεϊίεγ γεπάεγεα “ μα" τῃδη “ ὁγ," 
ΜΠ οἢ, Βονγενοῦ 8]]οὐναῦ]α ἰπ βοπλα ραββαραβ (566 (65. 
1.65. [3], Ρ- 235), Βεῖε γαῖδεσ ψεακθηβ ἴμ6 βεη86. 18Ὸ 
Δ]]ϑίοῃ 15 ἴο ἔγάνε]]οσβ νῸ ἀνοϊα 4}1] ραΐῃϑ ἀενίδίίηρ 
ἔγοπλ (ἢῆ6 πλαίη τοδά. ὈΞΦΕΙ γος, “2 λα: ἐδοῖε παγεεΐ 

ἀεί τυϊδοίν": ϑερῖ,, ἵνα συνῇς; Νυἱρ., “πὲ ἱπί6|Π1ρ85 ἢ; 
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ὉὈυΐ (ΠΔ4]ά. δηά Αὐτῃ. Ν εγϑ., “ ἐλαΐ ἐζοι »ηαγεδὲ 2705267." 
Α5 νψίβάογῃ ἰη οοπαάποίηρ δἴαϊγα 15 σοηηξοίεα ν ἢ 
Ρτοβρεσγίίγ, ἴμ8 ννογά 3 βογηξείπιοβ ἀδποῖεβ “ ἴο ρζοβ- 

γ᾽" (866, 4.9. Ῥτον. χνὶϊ!. 8), Ῥᾷαΐ Ὦεγα [με ρῥγπΊδγΥ 
τηδδηίηρ “το Ὀ6 ψ 56 " (1η Ηἰρῆ., “ἴο τῆδκε ννίβε, “ἴο 
αοὶ νυΐίϑεϊν ̓ ) 5θεπι5 ργείεγαθ!ςε, θεσδιιβε ἴῃ νεῦ. 8 ΞΕ 
15 ἀἸβεηρῈ15Π66 ἔτοπΊ ΑΣ γοΣ Ιη [ες Ἰαϑί οἶδιιβε, 03. 5 
ΞΞ 31 “053, “1η 4}1 (ἢν ννανβ," 2.., ἴῃ 411 τἢν δοϊίοη5 
(1 ὅ4πι. χνἱ. 14). 

γέ εγ. 8.---ΠὴΠ πηδᾶν τείεγ ἴο {Πε Βοοῖς οὗ (ἢς 1ιἂνν ἃ5 
Πανίηρσ Ῥεδη δἰγεδαν πχεηςοηςά, νοῦ. 7; οἵ, ρεγῇαρϑ, 
1πΠσαΐθ5 [δὲ οἤονδῃ ννὰ5 δα αἀγεϑϑίηρ [οϑῆϊα ἔγοση 
[μ6 Ηοὶν οἱ Ηο]165 ἴῃ ἴῃς Τἀρεγηδοὶε, νῆείε ἴῃς Ῥεηΐα- 
ἴευσἢ ννὰ5 ἀεροβιίθά. ΖΤᾷῇε ἐγεαιδηΐ 8] }5΄οη5 ἴο [6 
ΒοοΟΚ οὗ τῆς Τίὰανν [πτουρμουΐ [15 ΒοοΟΚ οἵ οϑῆμα 
ΔΙῸ ἃ ἰεϑιοην ἴο [ἢς σεημπίηδηδϑα οὗ (ἢς ἰογγησγ. 
“δ Ἢαί,. μοί ἀφῥαγί ομΐ 97 1ζ»}) γπομίλ 1 1.6.. Τοϑῃπια᾽5 
7παρπιοηΐβ δηά ογάθιϑ ψνεῦα ἴο Ὀ6 ἴῃ δοοογάδηςς ν ἢ 
[ῃ6 Τλὶνίηα 1ἂνν ; οὐ 41] οσοαϑίοηβ ἢ6 ννὰβ ἴο βρεαῖ ἴῃ 
δοοογάδησε ψὲτῃ [ἴ ; δηά εν ἀθηεῖν ἢῈ ἢδά 4 ντιΐδη 
ΓΟΡΥ οὗ τῆς [ἴ,Ὧν, 85 {δε Κίηρς αἴϊεγνναγάς ψεῖα 
τααυϊγεά ἴο ἢᾶνε (Ὀεαῖ. χνιΐ. 18, 19. “«“παᾶ 1Ποῖε 
σἠαδί γη6 6116 τη 12 ἄαγ αιαἱ μῖρλξ" : 1.5., ἘΣ ννὰ8 ἴο 
Ὀδ6 σοηίηυδ}ν Ρροηπάοσεηρ 1 ἴῃ ἢϊ5. τπηϊηα ψ ἢ ἃ νίενν 
ἴο σοπηρ]ίδησς ἢ 411] [15 αἰτεοίίοηβ ; Ῥϑδ]π 1. 2 
ΔΡΡΘδΙ5. ἴο δ᾽υἀς ἴο (ἢϊ15 νεῖβθ, “2.0γ ἐδερ «ἀαίξ 

ἐλοῖε τηαἴό ἐν τᾶν 2γοσῥόγοις, παῖ ἐόηι σλαίξ ἐάοι αεΐ 
τυϊδοῖν " (5ε6 ηοΐξ οἡ νεΐ. 7). 

ψεγ. 9. --κύπὶ 15 πδῦα ξαυδὶ] ἴο ἃ σίγοῃηρ Ροϑίιἷνα 4556 Γ- 
[ἰοη (ὃ 153, 2. Κδη,.). [{ 15 σεηδγαι!ν επηρὶογεά ὃγ 
[ῃο86 νγῇο νυ ϑῇ ἴο ἰηΐπ5ε ἱπίο δηοΐμου σουταρε δηά 
δίδογιίν. Τἢδ δερί. υ565 Π2Π 1η ρἷδος οὗ 1, γδηϑι ίην 
Ὀγ ᾿Ιδού. πῃῇ, Νίρῃ. ἱπηρεγέ 2 ρ. πὶ. 8. ἱπ ρβϑιι6, 
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ἴτοσὴ ΠῺΠ, ἴο Ὀγεαΐς οὐ ἴο θ6 Ὀσγοΐζθη, 564 ἤδγα πιείδ- 

Ῥδοτίσα!ν οὗ ἃ πη Ὀγοκδθη Ὀγ ἰεγτο, ὉΤἢϊ5 δηά [ῃ6 
Ῥτοσεάϊηρ νοῦ, ἢ τὰς περαῖίνε δδ, ρίνε φτγεδίεγ 
ἴοτοα ἴο {6 ἰογεροίηρ ροϑίζίϊνε [η]μποίίοη, “86 
σἔγογρ," εἴς, (οἴ. Ώευῖ. χαχὶ. 6, 8). 

οἴ ἃ ται ρεῦ (δι [ἢ6 584π|6 δησουγζαροπηιοηΐβ 
ΜΝ ΏΪΟἢ Ψεσα ρίνεη ἰο Τοβῆια ῦὸ αἷϑο σίνεη ἴο ου- 
56 ῖνεβ ἴῃ οἷ ϑρίγίζια] ψαγίασαε. ἀαοά ν"}}} θ6Ὲ ψ ἢ 
5 (ΗΕ. χιϊ. 6) ἴο δά 5 ἰῃ οὐ σοηπῆϊοΐθ, δηά ἴο 
Ὀτίηρ 5 υἱεἰπχαίεῖϊν ἰπΐο ροβϑεϑϑίοη οἱ [ες πϑάνεηϊν 
(άπδαη. ΟηΪϊν νψε, {κα ΪΙοϑῆυδ, πιιϑὲ ΡῈ νεῖν 
σουγάρεοιβ, δηά ἤσγπι ἴῃ τεηάεγίηρ δὴ υὑπαάενίαίηρ 
οΡεάϊεπος ἴο [ἢς τονεϑαϊδά ψ1}} οἵ ἀοα (Μαζί. νί!. 21 ; 
]οδη χν. 14). 

! 

ΝΈΚΒΒ. 10-18.--Ο ὐοολμα᾽ς Οονιγιαηαῖ 190 106 Οὐεγ5667 5 
97 116 εοῤίο, αμα ἀϊς Αῥεαΐ το 166 Δ ειεοηίες, 
Οααηίες, απὰ ας 7 γιός 97, ι,απαδεεἦ. 

Ὀο, Ππ| δογέδος, ἴτοτα νυ, ἴο ντῖϊε ; ϑερί, γραμ- 
ματεῖς ; 80 πε ϑγτίας δἀηά ϑαπιαγίίδη νεγβϑίοηβ. ΤῈΘ 
τοηἀογίηρ “ οὐδ 566 7.5" οΥ “ σπμῤεγιμίεημαϊφρίς," τὨΟῸΡἢ 
ἠοΐ εαἰγπΊοϊ]ορίςσ ἢν οογγεςῖ, ρεσῆαρα βϑυβηοίεηεἶν 6χ- 
Ῥίδϑϑαθ ἴῆ6 πηεδηΐησ, Τῆεν δρρϑαῦ ἴο ἢανε Ὀδθη 
Ἠδρύαννϑ, νῆο ἄταν ὑρ ἴῃς Ηδεῦτγεν ρσεηξαϊορίθϑ, δηά 
6 6 σἜηογα Ϊν ἴῃ δἰζεπάδησε οἡ [ἣς εἰάσγβ, σαρίαδίηϑ, 
δη4 Ἰπᾶρε5. [οϑῆσα επλρίονθα {πεπὶ οἡ [ῃϊ5 οσοδ- 
βϑίοη ἴο σοῆνϑυ ἢϊ5 ογἵάες ἴο {6 ρεορΐς, απ ἴο 566 
([ῃ6πὶ Ἔχεοιίεά, Οη Ἐργυρί[ίδη πιοηππηδηΐθ [ΠΟΥ ἀγα 
[Γοαυθητ]ν τεργαϑεηίθα σινίηρ ἴῃ νυ εη δοοοιηΐβ ἴο 
{Πεῖγ ἱπηπηδαϊαΐα βιρογίοσθ. Ῥαβϑαρεθ ἴῃ ψὨϊοῆ ἴδον 
816 πηθηϊ οηθδά δία Εχοά, ν. 6; ΝιυΡ. χὶ, τό; Ὠεαῖ. 
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χνί. 18, ΧΧΙ͂Χ. 10, ΧΧΧΙ. 28 ; Ϊοβϑῇ. νῖϊ. 33, ΧΧΙΠ, 

2, ΧΧῖίν 1. Αἤοῦγ [6 ἀδφαίῃ οὗ αν [τ νου]ά 

5Β66πὶ (Πα ἴμεν, 85 ψῸὲ}1} 485 ἴπ6 ᾿πᾶάσεϑ (0 ψῇῃοπὶ 
ἴῃ6 σεηφξαίοριοδὶ Κηονίεαᾶρε οὗ ἴῃς «ἦοϊ671»»2 τηιϑῖ 
ἢανε Ῥδθη ἤίρσηϊν υὑδοῆι] ἰῃ ἀείεγγηίηΐηρ σᾶά565 τα- 

Ἰαίίηρ ἴο ριορεγίν, εἴς), ψεσαὲ. οὔοόοβθη ἰτοπ (ἢς 
1 ονιῖε5 (τ (γοη. χχίϊ. 4; 2 Οδζοῃ. χίχ. 11, 
χΧΧΧῖίν. 13). | 

Δ εύ. 11.-.-- }αςς τΤλγομρῇ 1}6 »ιαἶσέ ο7 1.6 οαγρ ἢ" (οἴ. 
ψυΐρ., “ἰγδηϑίΐε ρεὲγ τηθα! πὴ σαϑίγογαπ "). ΠῚ, ΡγορΡεσὶν 
“ εεΐ τυλϊοΐ 1ς Ἰαΐζεηι 122 ἀμ» 117ρ. τοῦ Ἔν, ἴο Ὠυηΐ ; 

8150 δὴν ἰοοά, Ὀυΐ ἐβρεοίδ!ν “ 2γουϊδῖογ 707 αὶ 70.767 
(αξη. χ . 25; Εχοά. χί!. 390). ΤΤῇῆε πηδηηᾶ ἢδα ποῖ 

γεῖ, ἃ5 Καὶ] δϑϑεγίβ, σεαβεά (5ες. Τοβῇ ν. 12), Ὀυΐ 
ἤδη [οϑἤῆλδ ἰϑϑαςαά [ἢϊ]5 σοτητηδηά, ἣς ἀου 1655 Κηονν 

(ῃ4ι (ῆ6ς πιᾶῆηα νου] σεαβθ ψῆθη (ἢ Ρεορὶα δά 
ογοϑϑαά τῆς ᾿ογάδη (Εχοά. χνί. 35), δῃά Ὀδοϑιβα ἴΐ 
ννουἹα ποῖ ΚΕΟρ τεθῇ Ῥεγοημα {ἢς ἢγϑὶ ἄδν, δηά [Πετ6 
ΓΔΥ ἢᾶνε Ὀδδη 0 {{π|6 ἴο οοἸοθοῖ δηαά ρύεραζα ἰΐ, μα 
σομηπιδηάεά οἴπεῦ ἰοοά ἰο Ὀς ραϊμειεα, [1πάφεά, 
ΙΔηΠηΠΔ Πανεσ ἰογηηθα [ἢ6 5ο]ε ϑιιδίἰδηδηος οὗ [ἢ6 
ῬΘΟρΡΙΘ (8εε Ἰϑδυῖ. 1. 6, 26-28) ; δηά ἴδμε σοιηίγΥ οὗ 
ΘΙἤοη δηὰ Ορ, ψῃῖοῆ ἴεν παά ἰαΐεϊν Ἴσοησαοταα, 
νοι {τη ]5 ἢ ἴδ πὶΔ ψ ἰἢ6 ϑΘΌΡΡΙ]Ι65 ἴεν πον 
ηεοάςεα, “ γηλέη γε ἐἄγεε ἀαγς5 " (οἴ. ἀξεη. χὶ. 1.3), 
Θερί. ἔτι τρεῖς ἡμέραι : Α ᾳυεδίίοη 85 Ῥεεη γαϊβεά 
νν βείμεσ ἰῃς [ἔτεα ἀδανδ ἤσόγα τηδηςτοηδα ἀγα ἰἀδηςίοδὶ 
ἢ τποϑεὲ ἴῃ 111. 2. Μορβῖ οοπιηξδηίαδζοτα {ΠῚΠ 50, 

8Δηα 5ΡΡοΞε ἰῃαΐ [ἢ15 ομαρίθσ δηϊο!ραίθϑ {6 σαρι! δγ 
οοιγβα οὗ δνεηΐβ  ἰη οἴμογ ψογάς, [ἢδξ να ἢανε [πε 

οὐδσ οὗ ἐζομσάξ ταῖμογ (ἤδη οὗ Ζίγηο. Τῆς ϑδογϑά 
νυγῖεσ, λανίηρ ἃ γείζριοιδ, ταῖμεγ ἴδῃ δὴ ἢ! ϑιογίοδὶ, 
ἀθϑιρῃ ἴῃ νίθνν, Πὰν Ὦανε τιν ]ϑῃβα ἴο ρῃξ Ρῥγοπ θην 
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[ογτνναγά (οά᾽ 5 [4 Π 1] 655 ἴῃ {πε ρεγζογγηδησα οὗ Ηί5 
ῬΙοιηϊθδα ἴο ρίῖνα (δηδαδῆ ἰοῦ δὴ ἱπῃοηίΐδηος ἰο Ηἰβ 
ῬΘΟρΡΪΙΘ, δηά, {ῃμεγείογο, τηθπιϊοηθα ἢγοὶ (οὐά᾽5. σοηλ- 
τηδηά ἴο [οϑῆϊιδ, δηαὰ [οϑἤῆσυδ᾽β ἱπηπηεά ας ργοσεεάϊηρϑ 

{πεγειροη, δηά ἤδη σγεζυγηθα ἰῃ (6 βεοοηά οἤαρίεγ 
ἴο βίαϊα ννῃδίΐ δά ἴακεη ρίδος Ὀείογε. [ἢ15 σοπιηπιδηά 
οἵ ἀοά ἴο Ϊοβῆυα, δηα ἱπηπχεαάίδίεϊν αἴεσγ (δε τῆϊγίν 
ἀαγνϑ᾽ πιουγηίηρσ ἰογΓ Μοβες (Πευῖ. χχχίν. 8), νῖΖ., {Π 6 
βεηάϊηρ ἰογῇ οὗ [ῃ6 5ρίεβ. ἴο [εγίοῃο, εἴσ. Οἡ δὴν 
οἴδεσ βϑιιρροϑιίίοη ἰξ ἰ5 αἰῆσα] ἴο υπαοιϑίδηα ἤον 
[6 οοἸ]]εοίίηρ οὗ ρῥγον βϑίοηβ ἔογ ἰ(ῆς ναϑί ῃοβί οἵ [ῃς 
1ςγδα!ἴεβ, [6 βεηάϊηρ ἔογί ἢ δηά στεΐζασγη οὗ [ἢε 5ρί65, 
δη4 {6 τεπῖοναὶ οὔ [εξ οδηῖρ ἔτοπὶ ϑῇῃιίπ, [ὁ 
]οτάδη, σου]α 411] ἢανε Ὀδεη δοσοπρ  5ῃεα νη τἢς 
Ροτοα πηοηϊοηθα (1. 11). Αοοοτγάϊηρσ, μοννενεῖ, ἴο 
[ἢ6 αρονὲε νίενν, ἰπ6Ὲ ογάεγ οἵ δνεηΐϊβ ννγὰβ ριόρδΌΪὶν 
(ἢς ἰο]]οννίησ : Οη τῃς μἰτά οὗ τῆς ἢτϑί πιοηίῃ, 
ΔΌΙΡ, οὐ Νίϑβαη, [ῃ6 ϑδρίεϑ ννγεγα δεηΐ ουξ (11. 1), οἡ ἴῃς 
βἰχίῃ ἴπδν σεζαγῃ (11. 23), οἡ {π6 βενεηί [ῃ6 σδπηρ 
15 Τεαπχονεα ἔγοπη ΘὨΙ πὶ ἴο Τογάδη (111. 1), δηά [6 
οοπιηδηα (1. 11) 15 ἰβϑιεά, δηά οἡ ἰἢε ἰθηῖῃ [6 
γίνεῦ ἰ5 ογοβϑεά (ἰν. 10).Ψ 

Ἐὸογ οἵδεγ νίενν5, νίΖ., ἰ[ῃοβς οὗ Καὶ, Μαιγεγ, ΚΊοΡεὶ, 

εἰς., 566 ηοΐβ ἰη Κ αὶ] 5 Ορρερθηΐ,, ΡΡ. 72----7 5, ΟἸατκ, 

ΡΌΡ. 1857. ΡΌ, “70 2055655," οΟΥ “10 Ἰαΐβό 20556551071 
97" : ϑερί,, κατασχεῖν; Νυϊ!ρ., “δὰ ροκϑίἀβηάδτγῃ 
(οἴ τ Κίηρε ΧΧχΙί. 15). ΤΠ ἰ5 [ες ργίπιαῦν πηεδηϊηρ 
οὗ ὅν, νδεηος {π6 βεσοοηάδγυν πηεδηΐηρ “20 1μ4712" 

(αςη. καὶ. 10 ; 58ε6 (δβεῃ,, 242.). 
ψεῦ. 12.---ΤῊς {π|ῦὲ5 ἤθγα πηεηεὶοηεα δα τεςεϊνεά 

{δεῖν ἰηεγιΐδηος οἡ (ἢς δαϑί οἵ ̓ ογάδη (ΝΠ. Κα Χ11.) 
γετ. 13.--Τς ἴπῆη. δρ5ο]. 3; 15. πεσε 158ε6 ἴοῦ 

[86 ἱπηρεγαῖίνε (δ 131,4 ὅδ. “ 746 τυογά," Ὀυὶ 4150 ἴῃ 
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Ηερτον “214 γὙιαπαάκίς" ; 80 ἴῃ Ἐδβίῃοσ 1. 19 δῃά 1ἢ 
Εχοά. χχχίῖν. 28, ᾿ευῖ. ἱν. 1.3, Χ. 4, ἴα “ἴδη τυογαῖς " 

τθδη ἰ[ἴἢς “τε σοπιηδηδιηδηῖθ." ὙΤῇα σπυοίδίίοη 
γν ΠΟ ἢ ἰο]ονν5 15 ηοί [{{εγὰ], ἀηα ὈδαΓβ ἃ σγεαΐδι γθβθηλ- 

Ὀίδπος ἴο ευῖ. 11. 18-20 δὴ ἴο Νυπιῦ. χχχίϊ. 
20, 29ς. πὴ}, Ηἰἴρῇ. ραγί. (15), “γίνη γος," 1.6., ὉῪ 
δϑϑίρηῃηϊηρ ἴο {ποτὰ βει θα Ὠαρίϊαιίοηβ ἴῃ ρίαςε οὗ ἃ 
νδηάογηρ [1{6. 

Νεγ. 14.--τ- ἡ Κομν {215 ογδς" : Ετοτῃ ἢβῷ, ἴο {τῤρ 
δίοηρ. ΤΠε 5ίηρ. ἢ 15 οἴζεη 1564, 45 ἢεζα, οοἸ]εσιίνεϊν 
(δ τοϑ, 1). Τῇδ “ εὐΐνες αμά {{{|6 οὐϊίαγον" νεῖε ἴο 
ἄν ε]}] 1 εησεα οἰτ65 ἔογ ργοϊθοζίοη [τῸπὶ [ἢ 6 πῃ Δ ]1- 
ἰΔηΐἴβ οὗ [ῃ6 ἰαηά (Νυρ. Χχχίΐ, 17). ΤΡ, “αἰ έε᾽": 
Ετοπι ΠΡ, ἴο ρο55658 (οἵ. κτήνη ἴτοτη κτάομαι). ΝΥ ε411} 
ἴῃ ΕαΥν {ἰπλ65 οἰ εΗν σοηϑβίϑιεα ἴῃ ἘΠΘγη.---- ΩΣ, 

“ργρᾳ ἐῆσ οἱδθγ οἱαδ 97 116 7ογάαη," ϑερί. πέραν τοῦ 
Ιορδάνου, ἰ5 εΧρίαἰποά ἰπ νεῖ. 15. ΌΥ “ἰοναγά [Π6 
5η-ΓΙ5ηρ. Τῆς Αὐἴῃ. Νεῖβ. ἤετα δηά ἰηῃ ΝιπιΡ, 
ΧΧΙΙ. 1; ουΐ. ἱ. 5, 11. 8, εἴς,, τεη6γ5 1 “ ορ 1 Ζς 5112 

,7ογάκα»,᾽ Ὀσῖ ἴῃ Του, 111. 20, 25, “ δεγομα 7ογακη," ἃ9 

(ῃς ϑερί. δηά οἴπεν νείϑίοηβ ρεησγα νυ. ὍΤῆδ ρῆγαβθ 
Γηθδη5 [ἰ|,“ οὐ {9 σἱαάφ, οΥ ῥαδεαρε, οΥΓΓ 7ογααν," δηά 
85 511.4}}Υ Δρρ] ες ἴο [ῃς αἰϊδίγιοξ δαϑὶ οἵ Τογάδηῃ, 
δηα Τσογγοϑροηαδά οἱοβεῖὶν ἴο [η6 αὐθοκ παπια }εγῶα. 
Ηετα, δηά οἤξη εἰβενῇσγε, ἃ 15 πϑεα αυ6 ἰγγοϑρθο- 
{νεῖν οἵ [ῃε6 δοίυδὶ ροϑίζίοη οὗ (ῃ6 βρϑακοῦ οὐ ψτίζοσ, 
Ὁ ΌΓΙ 15 ἀεγίνεά Ὀν (εβ. πὶ ΦθΏ, Ὠθαγὶν 4}}|6ἀ ἴο 
{Πε6 τοοῖβ Ὁ] δηά ΥΌΠ, “ ἴο 6 Θαρϑὺ οὐ 518} ; ἤδῆσα 

« ραραῦ, ΟΥὕὁἨ Τεδαν ργεραζεά, ἴον πρμεηρ"; Α4. ἐνωπλι- 
σμένοι; ϑγιητη. καθωπλισμένοι ; Νυ]ρ. αγγμαϊ, Βαϊ 
Ῥεῖπαρϑ ἃ Ὀείίεγ τεηάεγίηρ 5. “ ὠγγζγαγεα," ΑτδΌ. 27 
σἰγμοῖΐ, γμανγολαίίφα, ᾿ἴϊ. ιῖ Ἐπεὶγ Ἰοΐη5. σίγί (οξ ΕΡΗΉ. 

νί. 14; 1 ῬΡεῖεγ ἱ. 13}, ἔγογση ἐὍΠ, ἐμημόμ, 5υῃοηγ- 
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τὴοι5 ψιτῇ ὉΠ (ΝυαΡ. χχχίί. 32; ϑυῖ. 1. 1.8), 
ἔτοτὴ ΟΥ̓ (οηἷν ἴη [δε αἰι41), “ “ἦε ζτυο ἐρίμες," ϑερί. 
εὔζωνοι ἙἘναϊά (Οεεοί. ἀδς Κγοίζες 7ςγασί, ἰϊ., Ὁ. 54) 
νου τοηάοσ ἰξ “ αγγαγεα 154: ἥυέ ἰδ τόμ ἴγογὴ 
ῬΠ, ἥῖυε, νδησα ρεύθαρβ ἴῃς βἴγτδηρε γεηάογίηρ οὗ 
[ῃς ϑερί,, πέμπτῃ γενεᾷ (Εχοά. χίϊ, 18), Ῥαξ τ 5 
τοηάογίηρ, 5ϑᾶὰγ5 Κ αὶ! (ωρηρρβθη., Α.Ὁ. 18 5.7), 455 168 
ἴῃς τεδάΐϊησ ὈΨΌΠ ἴο ΡῈ οσοτγεοί, [ἢ6 δνίάδησα ἔογ 
ΜΗΪΟΝ ἰ5 655 {8αη (μαΐ ἴοτ ὉΠ οὐ ΟΠ. ΣΡ 

«ῥεζογφ" (Αὐἴμ. Ν εν), ϑερί,, Ναῖ,, πρότεροι τῶν ἀδελ- 
φῶν ὑμῶν, Ὀυϊ Μαβίιι5 ἀπά Ὀγτιβίυβ “ἐπ ἐῆ6 ῥγόδέηιοα 
97," ἃ5 ἴῃε ψογά πγεδῆϑβ ἴη Ε ΧΟά, ν]ϊ. 10, ψ ΒΙοἢ γεηάε- 

ἱῃρ᾽ 56 6Π5 655 ϑδ 1406 Πετα, ἔογ 1[ἴ ννὰ5 ον! ουϑὶν ας ηνσ 
(Παὶ [ἢπ656 {δ65, ἴῃ τεΐϊυγη ἰοῦ ἴῆ6 σοποσδϑϑίοηβ τηδάδ 
ἴῖο {πε ὃν Μοβδϑ, βῃοι]α Ὀς εχροβεά τότε ἤδη [6 
οἴιοῦβ ἴο ἴα Ὀσιηΐ οὐ Ῥαΐε]8. ἢ ὑγϑὰ ὅ5, “αἱ “ἦε ΦΙΥΟΉδ' 
ἤογοῦς" (δ τοϑ, 3, οἴ, νί. 2, νῖΠϊ.. 3): Τῆς ἐχργεββίοη ἰ5 
ηοίΐ ἰοιιπά ἰη [δ6 Ῥεηϊαίευςῇ ; ἰη 6. [1.18 ψε ανα 

δ Π 3}. 1 ἴ5 ἱπογθαάϊ]6 τὲ αὐ ἴῃ6 αγπγθά τῆθηῃ 

ἴτοπὶ ἴπ656 {Π|0ῦ065 δε ἤεσγε ἱποϊ δε, ὍΤῇῆα πυροῦ οὗ 
Βρδίίηρ τηξη ἰη δαςῇ οἵ [Π656 {{|065 15 ρίνεη ἴη ΝΠ. 
,ΧΧνΐ. 7, 18, 34, απὰ {πεῖγ ἀρρίεσαίΐβ. ἡ ροΓ ννα5 
136,930 πτξῃ, οὗ ᾿νεηΐν γεδαῖβ οἷά δηά υὑρνναχά, 4016 
ἴο ρὸ ουξκ ἴο Ψψαΐ (Να ΠΡ. κανΐ. 2). ὅϑ9, ἐπεγείογα, ἰ5 
ποῖ ἴο ὃς ἴακβη Πεχα ἰῃ 115 [Ὁ]] βεῆβθε, Τῇῆα γα] ἡ εΓ 
ΨΏΙΟἢ ραβϑεά ονϑῖ ἰ5 βἰαϊβά ἴῃ ἵν. 1.3 δ5 ἰογίυ ἰπουβδηά. 

Ψεῖ. 15.-- με 1ἦς Ζογα ἦαυε ρῖνυφδηε. .. γεδέ" 
(εἴ. Πευΐ, ΠΠ, 20, δηά 566 ποΐβ οἡ νϑύ. 13. “ Ζ΄θη γέ 
“«ἤαΐ γείνῃ" (Αὐἴῃ. νεγ}} }. Ὀαρίῃβ [6 δροάοβϑίϑβ 
(δ 155,1 α, 3τά ρᾳγ.) Εογ {πε ἔογπι Ὡ} ̓ }", 5εε ὃ 60, 
3, Μοη. 4, δηὰ οἴ. ΧΧΙΪ, κα; ἴογ Πτ) ν6 Βανθὶ πὴπες, 

]ο5ἢ. χχίϊὶ. 4,9. Τῆε ψογάβ “ ἐοτυαγά 1}4 στεγ-γέεμρ'" 
4ιυδ]ν [6 ργθοεάίηρ “ οχ {δὲς σ1416 7ογάαη," διὰ ἀείεγ- 
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τηῖη6 {Πεῖγ 56 η86, ἴογ {Π6 ρῆγαβα ἰ5 ἰη 11561{ διῃδισιοῦϑ, 
Ὀεΐηρ βοπγαίπη65 δε οὗ οἰ5- [ογάδηϊς, βοπγχείπι65 οὗ 

ἰγαη5- ογάδηϊο, [εγγ ον (οἴ. [ο5ἢ. ἰχ. τ ἢ ΝΠ. 
ΧΧΙΙΟΙ, ΧΧΧΙΙ. 32). 

γεν. 16.--- Απμα {ἦεν απϑευεγδα" εἴς. : Τῆς “2.εν᾽" 
ἄοοθβ ποῖ ἱποϊθάς αὐ ἴῃς ἐγῖθεβ, Ῥυΐ οἷν [δ6 ἴνο 
{Π᾿Ὸ 65 δηά ἃ ἢαΐϊῇῦ ψῇῆοπὶ οϑῆθα παά 1151 Ὀδθη 

δΔαἀαγοϑϑίηρ, ἰοῦ διοῦ 1:5 [ῃῆ6 ηδίιγαὶ δηά οὈνίοι 5 
τείεγεησε. 

νεῖ. 17.--φοὔὔὖνκ 555, ἐν αὐ γεσῤεείς αϑ᾿ Ὁ ΡῚ, “ ομζν": 

δα Ἔβχργαϑϑίηρ ἢ ννηδί ἔο]]ονν5 ποῖ ἃ σοηα!ίοη Ὀυΐ 
ἃ νι] 5. 

νεῖ. 18.--πῶν, ΗἸΡΏ, ἱηρετῇ, “ «Ἴα γοδοί ασαΐη51." 
“Ζὰγν εονμαμαγιοημέ" (οἴ., ἴογ 115 πιεδηίηρ οἵ "Β, 
ἘςοΪ65. νη. 2). ἴϑαδι!ν, 45 Κι ΕἸ] σαπλασκβ, ΠΡ Π, [0]- 
Ιοννεα Ὀγν {ῃϊ5 ἤομη, ἰ5 ϑεα οὗ τερε]]οη αραϊηϑὶ αοά 

(δες Ὠευῖ. 1. 26, 43, ἷχ. 23; 1 58ηι. χί!. 14), υζ 
ἤετα οὗ σγβρθὶ!οη δραίϊηϑε ἃ τυ]εῦ, ΠΡ)», Ηορῇ. (ἴῃ 
Ῥδι156), “ “ἦα ὧὧσ 2: 1ο ἐφδαΐζ᾽" : δο (δε [ον ἢ ἴανν 
Ῥταϑογθεα (θευῖϊ. χνὶ. 12). ὉΤῇα ψνούάβ “ ομέν ὅδ 
σίγορ," εἴς, (οἴ, νεῖ. 6) Πιγῖπεῦ σον ἴμ6 αεϑίγε οὗ 
ἴῆ656 {Π065 ἴο δποουζαρα [οϑῆσδ ἴῃ ἢῖ5. πηδεγίακίηρ, 
δηά {πεῖν τεϑοῖνα ἴο δἰ ἢἰηπὶ δηά {πεῖν Ὀγεϊῆσεη. 

Θανεγαὶ οὗ (ες (τ ϑείδη Εδίμεια σαν ἴῃ ἴΠ656 ἔννο 
{065 δηὰ ἃ δα] ἃ ἴγρε οὗ ἴτι6 Ὀε νεῖ υπάθγ (ἢς 
ΟΙά Ταερβίαηχεηΐ αϊβρεηβαϊίίἼοη. Καευρεη, αδά, δηά 

Μδηδϑθθῇ ννοῦο 411] οἰ ἄδθύ δοῆϑ, δηά {6 Ἴσοοηάιπος οὗ 

[Πο]γ ἀδοοθηάδηΐα, ἃ5 ἤθγο τοοογάθα, οἤονϑβ γοηλδικ- 

806 [α!ἢ ἴῃ [ἢςξ ρῥγοπηῖ565 οἵ ἀοά δηά γελᾶν ορεάΐθηςα 
ἴο Ηἰβ ν1}}. Βιυΐ δ5 ἴεβε ἔνο δηά ἃ ἢδ]ῇ {γδ65 
μαά {πεὶγ ἱπῃεγίίδηςε δϑϑίρηεά οἷν ἴο {μετ ὃν 
Μοβεϑ, Ρυξ ψεῦε ρυξ πο δοΐυδὶ ροβϑεϑϑϑίοη οὗ [ ὃΓ 
]οβῆυα, 580 πε Ὀε]ίανεῦβ ὑπάεϑγ ἰῃἢς ΟΙα Τεκβίδμγεηϊ 
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αἀἰδρεηϑβαίίοη ἱπμεηεα [Π6 ῥγοπιίϑεθ ηοΐῖ [Ὠσγουρῇ [ἢ6 
1νν, θὰ ὃν δι ἰπ ἴμ6 Μεϑϑίδῃ (ΗςΌ. χί. 30, 40). 

56ες Οτίρεη, 270». 3 ἀῃὰ 16 ; Βεάε, θκ. ἐρ 7οδἦ., ς. 4; 
ἸΠπεοάοτεῖ, πη 7οςἦ. Ο"., τ6. 

ΓΗΑΡΤΕΒΝ 1]. 

ΝΈΒΒ. 1-7.--.θ-.0]7 16 Ἔιέείον οὗ 116 52165 το 7 γϊεἦο. 

γεν. 1.--ποφη : ΤΠουρῃ ποῖ ρσιδπιπΊδί ον ἃ ρῥὶυ- 
Ῥεοτγίεοϊ, γεῖ 15 580 8ἃ5 ἴο 56056, δίηοςε ἰ ταΐεσβ ἴο ννῃδΐ 

ἢδά οσοιυτγεά ῥγίοῦ ἴο 1. 11 (566 ηοΐθ). “δὝ:Ζζ17722" 
(1, τῇς δοδςοΐδ5), τηθβηϊτοηθα ἴῃ σοηπεοίίοη ἢ (ἢ 6 

Ὠἰδίοσυ οὗ Βαίΐδατμαῃ (ΝΡ. χχν. 1 ; Μιοδῇ νὶ. 5). [1ἰ 

νν85 ἠοῖ [δ΄ ἔγοηὶ [ογάδηῃ (ϑσἰ χίν [αγ]οηρβ, σὰν [οβερ 5), 
Δη6 ννᾶ5 ἴῃς ἰα5ἴ ρίδςθ ἴῃ νη ο ἢ [ἢς 15γ86 1165 εποδιηρεά 
ἰπ {πε ρἰαίη5 οἵ Μοαρ. [{ ἰ5 οδἱδά δρϑὶπ δρκὶ, “2.6 
αεαεῖα φιδαάύοτυ " (Νυηρ. χα Χί. 49), ἀπά Ποβερῇι8 15 
ΒΙρΡροβεά ἴο σγείδγ ἴο 1 υπάδγ [ῃ6 παπὶς ἌΑ ήα (Α ῥεί, 
“ τησδάον, οὐ “ πχοῖβί ρἷδος ἢ), “4 ηπὴφ., ἵν. 8, 1,ν.1, 1; 

ΔΒεί. μα. ἵν. 7, 6. ὈΥΝΝ ἰ5 τεπάεγεά ὃν με ϑερί. 
νεανίσκους, ἁυπάεγ [6 ἰάεα {πᾶ ἴπῸν ψψεγα ρσορδθὶν 
γουηρ δηά δοῖϊνε τηβθη, ψῃϊοῦ, που ρἢ ποί ἱπιρ!εά 
ἤεγα ἴῃ ἴῃς Ηργεν ψοζά, δοσογάς ν τ νί. 23. Ὠ Ἴ2, 

ΡΙε6] ρατγί. ἔγοπὶ 9), ἴο ρο, ἴο ἰτεδά, απ ἤξηςθ “ἴο 

Ἔχρίογε " (οἷ. ἀβηῃ. χὶϊν 9; 1 54η). χχνί. 4; 2 98Π1. 
Χχν. 10). Ὅηῃ, τ, “ φέρμοῦ," Ὀυΐ ἤδτα υϑεὰ 8ἃ5 δῃ 
δάνεγρ, ““δογοίζν" (ὃ Ιοο, 2 δ); τῃξ οοηϊαπποῖίνε 
δοςοπξ ϑῇονβ {παῖ ἰΐ ἰ5 ἴο ΡῈ σοπϑίγυθα νη Ἴδνῦ, 2.6. 
]οβῆια σᾶανε ἴμεβε δρίεϑ {ποῖγ αἀϊἰγεοίίοηβ ἰῃ ϑβεογεῖ, 
[εατίηρ, Ρεγῆδρϑ, [ῃδΐ (ἢ ρξεορίε, 1{ [πεν Κηδν οἵ {Πεῖγ 
τηϊβϑϑίοη, ννουα ΡῈ δἰαγιηδά, ἃ5 ἰη (ἢς {ἰπ|ὸ οὗ Μοβες 
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(Νυπιρ. χίν. 1), Ὀν ἴῆε τἰἀΐηρβ ἴπὰν ταὶρῃξς Ὀτίηρ. 
δε. “ σίστυ γέ": 1.6., ΕΧΡΙοτα γα (οἴ, (σδη. ΧΙ. 9). “ΖΦ υοιι 
7 εγοῖο " (Αὐἴῃ. Νογ) : Τῆβ ἡ [85 ρεύμαρβ ἴῃ6 ἔογοβ 
οὗ φεῤοοϊαίν ((65., Δεχ., (ῶ, Ῥ. 234). ἽΠ.}), ἰννᾶγϑ8 
580 νης} ἴῃ [5 ῬοοΟκ, δυὰς πῃ [δ6 Ρεοηίαίειςοῇ 

ἽΠῚ; οησθ ΠΗ (1 Κίηρβθ χνὶ. 34. Τὴ νοτγά 
τηΘΔη5, δοοογάϊησ ἴο βδοηηθ, “ἃ ρίδος οἵ ἰταρζδησε," 

ἴτοπ ΠΛ, ἴο Ὀγθδαίῃε ; ΠΥ Π, ἴο 5η16}} ; θείηρ σεἰο γαϊεά 

ἴογ ἰΐ5 ρᾳ]πὶ5 δηά Ὀαϊϑαπὶ (Ρ]ην, 2715. ΜΝΝιαί., 110. χι!,, 

ΟΔΡ. 25) ; Ὀυΐ (ἢς οἷάδογ (οπηπχεηίϊαΐοιβ δπα (ἀεϑεηϊας 

ἀεῆνα 1 ἰη ἴῃς ἰογπὶ ἵΠ" ἔγογη ΠῚ», [6 πηοοῃ, ψ ῃϊοἢ 

νγὰ5 1[ῃ6 ργίηοίρᾳ! ἀεἰτν ἔπεγα ψψογϑῃϊρρεά ' (οἴ. δε ἰο- 
ΡΟΪΙ5, εἰΐν οἵ ἴπε 511). [1 ννὰ5 ϑἰ [πε 1η ἃ ρ]αίη, δηά 
νὰ 5 ἃ Κα ίο [ἢε εδηΐγαησα οὗ (δηδδη οἡ ἴῃς βοιῇῃ- 
εαϑί 5ἰάε (Τ]οβερῇ., 226 βεί. πεώ,, ἷν., σαρ. 8, ὃ 2, 3; 
Βοδίηθοη 5 αΐζδο., 11., Ὁ. 523, εἴς,, δηά 544, εἴς.) 

Ἐνεῖν ἰτᾶος οὗ ἴῃς δηοίεηςϊ ἴοννῇ ἢ45 ἀἰθαρρεαγεά, Ὀυῖ 
ἴῃς ργεβεηΐ αἰγίν δηα πλίβεγα 6 ν]] σε, οΔ]]εἀ γέλα, 

οὐ ἄζζα, Ὀν ἴῃς ννααν Κοῖϊξ, ἰ5Β ϑυρροβεά ἴο Ὀ6 πεδδῦ 
(ῆ6 5116.ὡ ΠΟΙ͂ Πρ, “Ἃ τυονρίωγι, α ἀαγίοζ" : Ντιίδη 

νου πϑν ἴῃ αἀεη. ΧΧΧνΙΐ 15; δα, χΧίϊ. το ; 
Ὀυΐ ψ ἢ 1ἴ, Ποῖα δηὰ ἴῃ [πᾶραϑ χί. 1 ; μὲν, χχί. 7; 

Θερί, γυναικὸς πόρνης ; 350 ἴῃε ϑγτίας ἀπά Αταρίς ; 
8ΔΠ4 ἰπ ατεεκ Ταεβίαπιεηῖ, ἢ πόρνη (Ηεβ. χί. 31; 
]ᾶπιεβ 11. 25); Ῥυΐ δὴ “ἐημμξοορογ," πανδοκεύτρια 
(5. σβγυϑοβ,, 3215. ο Οὐγ.; τῇς Ταγραη ; Τοϑερῇ,, 
Απέφ., ν.. 1, 2 ; δῃά βογης οὗ ἴῃς ΒδρΡΙ5 δηά τπηοάδγη 

(οπηπηεηίδίοίϑβ), ἃ5 που Ρ [Π6 ψογὰ ννὰβ ἀδγνεα [τοτὴ 
Π’, ἴο δεαά οὔ ἴο πουτγίϑῃ, ἃ γεηάδγίηρ ἠοῖ δοοογάδηϊζ 
ἢ {Π6 τι56 οὗ ἴῃ6 νοτγά εἰβδεννῆεγε ἰη ϑοηρίαυγο, δηά 
ῬΓΟΌΑΡΪν ἀεκίρηδά ἴο ἀνοίά τῇς οὈίοσιν ἱπιρ ]οάα ἴῃ 

1 Οὗ τδίμοσ, Αϑῃίογοίῃ, οἵ νῃοτῃ [ῃ6 τη 85 ἃ 5ΥΠῚΌΟ], ννὰ 8 
6 Γα νου ρΡΡρΘά., 
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[Π6 εριτπεῖ πὴ, Μοπηεη, μποννενεσ, οὗ (ἢδὲ οἶδθ5 τῆν 
Ὦανε Κερί Ποιιθδε5 οἱ εηἰεγίαϊππΊοηΐ, ἃ5 δηοίθηίν [ἢ 6 
ϑνογῆξη ἴῃ Εργυρῖ (Ξεε Ηετγοάοίιῃ, ἰΐ. 35). “ἀἀαελαόλ᾽": 
Μεδηΐηρσ “ἴο 6 ψὶάβθ οὐὔΓ᾽. ϑρδοίοιιβϑ" (οἷ. [ῆε ἤδῆηε οἵ 
]αρμείῃ, ἅδη. 1χ. 27). 8186 15 ἐνιἀθητν [ἢ σατὴς ἃ5 
[ῃς ΒΔΟΠΑΡἢ πηρηςὶοηδα 8ἃ5 ἴῃς να οἱ ϑαϊπηοη ἴῃ τῆς 
σοπαδδαίορυ οὗ ἴῃς Μεβϑείδῃ (Μαζί. 1. 5), ἀπά ᾿οϑερῃυβ 
(Δ κμέφ., ν.. 1) «4115 μεγῦ ἡ Ραχάβη. Τῃε Ἐδίμετβ 
Τεραγαθα ἤπεῦ δ5 ἃ ἴγρε οὗ ἴῃς (μεβιίίδη ΓὉΒυγοῇ 
(ΟἸΙεπηθηβ, Αοϑφ. αὐ. Οον., ὃ 12; Ϊ]ιϑιη Μαγίγυ, ς. 

7Τγγῤῆορι., δ 112; Ιτϑηφρυ5, ἱν. 37; Οήρϑρη, Ζ7ο»., 3). 
ῬτορδΌΪν 586 ννὰ5 αἵ [ἢ15 {{π|6 ἃ θεϊθνεζ, [που ρ ἢ 586 
ἢδα ποῖ Ορεδηΐὶν τεηουηςσθα Πααίῃθηϊϑηι ; δηα ἴῃς 5ρί68 
ΤὯΔΥ Ὦανα Ὀδδη αἰϊγεοίϊςα ἰο δῖ ἤοιιϑε ὃν [οβῆϊα, ΨΏΟ, 
Βανίηρ [ΟὐΠΊΘΥΪν νἼϑεα {Π6 οομηΐγν 85 ἃ 58ρν (ΝυΡ. 
ΧΙ, 16), πᾶν ἢανε Κηοννῃ βοπλείῃίηρ οὗ ἢεγ ἰδῇ ; δἱ 
411 ἐνεηῖβ, [6 σοηνοηΐϊοηΐξ σἰζδίίοη οὗ ἤδσ ἤοιϑ6 οὐ 

[86 ἴοννῃ ννδὶϊ, δηά ρεύῃμαρβ {πε ίδαοϊ τῃδὲ δῆθβ την 
Ὦάνε Κερί ἃ ἰοαρίηρ ἴον ἔγάνε]θῦϑ, εαϑιν δοσοιηῖθ ἴογ 
{πεῖν σοπλίηρσ τ πεὺ. ““41Μπάᾶ ἐἦθγ αν ἀοενη 1547: 
Ί τῃς ἰητεητζίοη οὗ 5ἰδερίηρ, 85 ἴμεν δὰ αιγίνϑά αδἱ 
[πεῸ Ῥερστηηΐϊηρ οὗ (δε πΙρῃϊ. 

εν. 2.-- Απαῖ 1: τᾶς ἰοία 16 ξηρ 977 7εγίοΐο": 
7οβερῆιβ (Δ μΖφ., ν., 1, 2) 88.0.5 [6 ηξνν8 ννὰβ ὑσουρῃξ 
ἰο ἴῃς Κίηρ ψὮΠῸ δἵ ϑιρρεύ. 1[{ Ἀδομαρῇ Κερί ἃ 
ἤοιιδε ἴογ ἰγάνε ]θῦβθ, σοπα οὴς ἰοάρίηρ {πεῖ τηδῪ 
ἢανε ἰηΐογτηχεά (ἢς Κίηρ, οἵ, βδίποθ 1 ννὰβ Κηονψῃ {παῖ 
{6 Ηερτῖὸνθ ψεῖθ οὐ ἴῃς οἴπεῦ 5146 οἵ ΪΤογάδη 
ννδίοῃειβ πΠιαΥ ἤᾶνε Ὀεδδη δεῖ δἴ [ἢες ραΐββ ἴο γερογῖί 
ΔΩΥ ϑ5υϑρ[οΐοιι5 ΡΘύβοηϑ Ο εδηϊεγθα ἰῃ. “ 70-μράξ᾽" 
(Αὐτὰ. Νεγ.), τὸ “τε πέρ. Τὶ ἀρρϑαῖβ ἔγογὴ νεῦ. τ 
{μαὲ 1 νβ {με Ῥερίπηΐηρ οὗ [6 ηἰρῃῖ, 1π5ὲ Ῥεΐογα 
τῆς σαΐεϑ. ψεύξ βῃπῖ, ΕΠ, ΡΓΟΡΟΥν “ἴο εἰν, δἂ5. ἃ 
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0611 οὐ ροἷΐ, δῃᾷ ἤξηςε “ ἴο Ἔεχρίογο " (οἵ. Πδαῖ. ἱ, 22.) 
τς, “ 2.6 ἐαπα" 

νεγ. 3...-ς δγίημρ ̓ ογλ" . ΤῊΘ γεϑρεοῖ νῃϊςῇ 15 ραϊά 
ἴη ἴῃς Ἐδϑβί ἴο ψγοπιθη᾿ 8 δραγίπηδηΐβ εχ ρἰδίηβ ννῆν ἴῃς 
Κιίηρβ πηεϑϑοηροῖβ αἰ ηοΐ βδαγοῇ [ἢῆς6 ἤουθθ. “ἤ2ο 
ἤαυό εργμ6 10 42" : ΤὮδβε νογάς αγὰὲ οχγι δα 1 [ἢ 6 
Θερί. δηά ὅγζ., ρεύῆδρϑβ ἴο ἀνοϊά ἰδυζοίορυ. 

ον. 4.--.-“ Αρ5κώ ἦε τυογχαηι Ἰοοξ... αμά ἀϊά ἐλέη" 
πρρ ἤδγα πηθδῆβ, 85 1η Ἐδϑίῃεοσ ἰΪ. 8, 16, ἴο Ὀγίηρ οἵ 

ἴο οοπάπιο, Ῥγοῦαρὶν ἈδοΟθΑΌἢ ἀϊά τἢϊ5 Ὀεΐίογε τῆς 
ΚΙηρβ πηδϑϑεηροῖθ διγίνεα, ἔογ ἴο ἢανε Κερί ἰῃδϑπὶ 
νναϊτηρ δ ἴῃς ἄοοῦ ψουἹα ἢανε δχοϊίεα συϑρίοίοη, 
Βιΐῖ (15 15 Ὧ0 τεάθοῃ ἴογ γεηάεγηρ {πΠ6 νεῦρ5 85 

Ὀἰπρεγίεοϊβ. “7Τῃε ιίϑίογδη, δᾶὰγ56 Καῖ, “85 

ΓΤ ΘΓοΙν δὐγδησεά τἢῆ6 ραγί σα οσοσυζίξησεβ ἰη 50 ςἢ 
ἃ πιδηηοθῦ ἰπαΐ ἢ6 ἀδϑοῦρες ἢγοί ναὶ ννὰ5 ἄοης ὈΥ 
[ἢ Κίηρ, δπά [θη 811] [ῃδξ ννγὰβ ἄοης Ὀγ [με νοηδῃ. 
ΤὨο Κίηρ βδεηΐ ἴο Ἀδοῃαρῇ, δηά σοπηηηδηάεαά ἢογ ἴο 
ἀεϊίνεῦ ἃρ ἴῃς 58ρῖ165, θυΐ 5ηὴ6 ἴοοκ ἴῃεπὶ δηά Ἴοη- 
σοαϊθαά {πθπὶ, δηά ἤθη ϑαϊά ἴο [ῃ6 βεγνδηίβ οὗ {π6 

Κίησ, δηά 50 οὐ [1{ δοθῇ πιβρεοίϊεα (δαί 
ἰηἰογπιατίοη μαά Ὀεδη βεηΐ, οὐ πιὶρῃῖ ᾿ς 5βεηΐ, ἴο [ἢς 

Κίησ, 58ηὴ6 ψουἹὰ πδίυγα! ν δ οὔοα πιάς {πε 58ρί65. 
Τῆς 5ίηρ. ΒΕ Πχ ἴῃ ὭΒΥΠ 15 αἰ ϑίγ Βα Εἶνα, πηδδηϊησ εδοῇ 
οἵ {Ποπὶ (οἴ, Τ)ευί. ΧΧΙ. το; [6Γ. ΧχΧΧχί. 15). 13, 950, 

ΟΥ̓ 22 ἐς ἱγμέ. Ὁ, “ ἐφ γηθη 1 1.6.,. [ῆοϑε. τεξεγγεά 
ἴο. Ἰ, “ τὐΐφησος" : Ἐνεγυνῆθγα εἶθα (5 ψοσγὰ 15 

564 85 δὴ ἱπίοσσοραῖίνε. Ὑσαδ [Πδΐ ἴῃ Ῥϑαΐπ οχ χί. σὲ 
{π6 Αὐιῃ. ν΄ οῦϑ. γαηά δύ 1 85 ἃ γο αἴίνο, ““τυλεηες σοτηθῖῃ 
ΤΩΥ ἢεῖρ," Ὀυϊ ἴπεῦα αἷϑο ἴ[ῃ6 ἱηίεστορσαίςδνε δεῆϑε ἰ5 
Ὀείίοτ. 

εν. 5.-ροῦ., . ἼΝ, “ἀραὶ τὐΐορ “06 σαί τυᾶς 
αὐομέ ἐο ὧφ εἦμέ" (δες ἴοσ [ῃϊ5 σοποίγαοτίοη δ. 122,3; 
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Ἐδπ,., 1, 2): [|μ6ε8585 δοσυγζαίεϊὶν (86 ϑερῖ. τεηάθβ ὈγῪ 
ἐκλείετο, “νψὰ5 Ὀεοΐηρσ οἱοββά᾽" ; ἔογ, μαά ἴῃς οἱοβίηρ 

δοίαδ!ν Ὀεσαη, [ἢ6 5ρίεϑ ἰπ σοίηρ ουὗἕξ σου] ϑοδγοεὶν 

αν ἐϑοαρεά οὈϑεγναίίοη. ἭΠ, “τυλό 1: τυας ἀαγκ᾽" 
(Δυζῇ. ν΄ εῖ5.), ποῖ “ψνἤεη 1 στανν ἀπο. " (Ὁς νεείε): 
Ιη τη6 Εδϑδὶ ποτὰ ἰ5 νοῦν {{|| τυν]Πσῃῖ, δπά τῃς 
Ἡδῦτγεν ψογά ἴογ ἰΐ, ν!Ζ., ἢν), ϑογηδί 65 πιθδῃβ ηἰρῃϊ 

(566 58. ν. 11, Χχί. 4, ᾿ἰχ. το). “2 ηγεμδ γὲ φμίοξίν" 
ΤΠΕ ἱηβηϊίίνε ἽΠ 15 πεύε ϑεἀ 858 δὴ δάνε "ῃᾳἜὀ Μοζε 
οἴδηῃ (6 βηϊΐε νεγῦ ψῃϊοἢ ρονεγηβ ἴΠ6 ἰηδηϊνε 15 50 

864 (Ξες ΕΧοά. ἰϊ. 18, ἀπά ὃ 142, 4, Κεηι. 1). 
Τῆς ἀεςοεῖϊς οὗ δοθῆ σδηποῖ θ6 1π5{{π64 οἡη ἴῃς 

στουπά οὗ εχρεάϊΐεημον, οὐ οὗ ἴπῃ6 ροοάῃεϑθ οὗ Πεσ 
τηοϊίνεβ. ΑἹ]! [αἰβεῃοοά πιϑδίὶ 6 οἵη ; ὑιΐζ, Ὀείηρ ἴῃ 

ἢδΥ οα86 ἃ 5'η οὗ νϑαϊίζηθθϑ δηά ἱσηοζδήσα, ἰς ννᾶ5 

ἀουρῖ]ε55 ρδγάοπμεα ὈΥ τεάϑοὴ οὔ ἢδγ ἰδ δηά 
ἀδνοῖίοη ἴο ἴῃς οσαι156 οὗ ἀοά δηά Ηἰ5 ρΡεθορίϑδ. 

γεν. 6.--- δῦ πιοάς οὗ σοηῃοθδ]ίηρ τῆς δρίθς ἰ5 
ἤδτα ἀδϑοῦρεά, Τῇετοοῖ ννὰ5 ἡαζ (οἷ. 2 58πη). χί. 2 ; 
Μαῖί. χ. 27; Δοῖς χ. 9). Τἢε νοσά ιι564 [γοιρδουΐ 
(ῃ6 ϑερί. ἴοσ δὲ ἰ5 δῶμα, νΐοἢ ἰ5. αἷθϑο υϑεά ἴῃ 
Γακε ν. 19, ΧΙϊ. 3, ΧνΙ]. 31; Αοἴβ χ. 9. Βγυ [δε ἰανν 

ἰϊ νψὰ5 τεαιγοά [(Πδῖ, ἰοΓ βαίδιγ᾽ 5 βάκε, ἴῃς τοοῖ 5ῃποιυ]ά 

ἢανε ἃ Ὀαιζἰεπχεηΐ (Πευΐ. Χαίΐ. 8). γΥνπ ἘΒ3, ΠῚ 
“ἦρ 106 βαχες 977 τυοοαὶ" 1.6., “τη 116 σἰαίᾷε οὗ ἥαχ " 
ϑερί. ἐν τῇ λινοκαλάμῃ, “ἴῃε Ηαχ ψΠΙΟἢ 5 ποῖ γεῖ 
τεπιονεα ἔτοπὶ ἰἴ5 δίδικ ἢ; Νυΐϊὶρ,, οὐρα ἤρηὲ, 1655 

Βιϊγ, “ ἐγέε- ἤαχ," οὐ “ 2οάς 97) εοἱΐορ!" (Αταβρ. Νεγβ.).} 
ΤΗςε ἢαχ (ΠΡΦΒ οὐ ΠΡ} 8) ννὰ8 τρε αἵ [ῆδξ βθαϑοη ([δς 
πποπῖῃ Νίβαπ) π΄ Ἐρυρίὶ (Εχοά. ἰχ. 31), [με οἰϊπχαῖα 

1 580 σεβεηΐυβ (Ζέόζ., Ρ. 595), Ὀαΐ [Π6 βθάβοῃ νὰ 5 δδυῪ βρτίηρ, 
δηᾶ οοἴΐζοῃ 15 ηοΐ ραϊμοτοᾶ 111 δυϊυπηη ; 1ἴ 15 ΠΠΡΤΟΌΔΌ]6 4]50 
τιμαὶ σοἰΐοη ψ5 ουπἰναίεά ἴῃ Ῥαϊεβεϊπε δἱ 50 ΘΑΙΙΥ ἃ Ρετοά. 
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οὗ ψῃϊοῇ 15 ἡδαγΐν εἰ πη αγ ἴο [παΐ οὗ (δηδδη ; δηά ἴῃ 
Ὀοΐδ σουηίγίεθ 1 σον τοῖς ἤδη [τες ἔδεεϊ [ἴῃ 

Ὠεῖρῃϊς, ἢ ἃ 5.41 85 (Πϊοκ 25 ἃ οδπθὲ. Ἐδοῆαθῃ 
ννὰ85 ὈΓΟΌΔΟΪΥ ἃ τηδπυΐδοϊυγοι οὗὨ ᾿ἰπεη. τὸ ΛΙΣΠ, 
“φυἠτολ τοῦς φοΐ 771 Ο» 127 707 ἤ67 το» ἠδέ γο0 7" : νὶΖ., 
ἴογ {δε ρυζροβε οὗ Ῥείη ἀγίβ ἰπ ἰδ6 δὰῃ:} ΗΣ 18 
ἤδτα ἃ δαΐζυινς οο» 70 (72. 

γεῦ. 7γ.--  ΑΔπάὰ ἐς »εορ : Ζ.6., [ῆοϑε βδεπξ ὃν [8 
Κίηρ οἵ Τεγίσμβο. Ἢ 71, “216 εὐ) 97 ἐΐᾶσ 7ογάκσπ": 
Ατροιι5. ἀδποιίηρ τῆς αἰγεσείοη ἰάθη (δ 118). ΦΠυ: 
ΤῊς ρσερ. ὃ" ἄοεβ ποῖ ἤεῖε ἀεποῖε “ δφϑίασ" οὐ “ "δαῦ 
ζο, ποῦ Ἵὔ, “ας 17 ἂς," ΟΣ ὃν, “ ζοτυαγαῖς ;" ὉὈπὺῖ 

τείαϊηϑ [15 ργίπλὶείνα τηθδηΐηρ “οὐθν" (Κ 6). Τῆβ 
ννογας δῃοι]ά Ὀ6 σοπηξοίεα ψἱἢ (6 ἰοτγεροίηρ, 4.5. 
“ 774 τὰν οὗ ἐἦέ 7ογααη; οὐδῦ 176 2ογας," 1.6., ΜΕΪΟἢ 
Ιεά ονεῦ [ῆς (οτάϑξ : Ψυϊρσ., “Ῥεζ νί4πι 41 ἀποὶξ δά 
ναάυπιὶ Τοτάδηϊ5. ὉΤῇβε ἰογάς τηεδηΐ ψεε ορροβίϊξ. 
]εγίςοῆο, δηά αζὰ Ἵδ δά ἴῃ Ππάρεϑ {Π|, 2.8 “2.6 70γάς ΟΥ̓ 
"ογαάση ἐοτυαγας “2 οαό." [ΤΙ ἰ5, ποννανεσ, τη ργορδὈ ]8 
1ηδὲ [Π6 Ρυγδιεῖβ ογοβϑθα ἴῃς ἰογάϑ, ἔογ ἐς 15γδο {1 5ῃ 
ΟΔΙῺΡ ννὰ5 ἰπῃ [ες νἱοίηϊγ. ὃ, “ Ζῴφγ σἦμέ" : ΤῊΘ 
ἰπάἀδίογπηίηαία {Πἰγά ρείβοη (δ 137, 3). ΝΞ ΠΝ ἰ5 
8 ἀπι8114] [ογπὶ ἴοσ ἽΝ ἼΠΕ (δ 1 5 5, 2 δ; οὗ, ΕἸ ΠΝ, 
άεη. ν!. 4. Τῇῇε ραΐες νεῦα δῃπξ ἰῇ σᾶ86 [ἢες 5065 
5Ποι 14 6 γεῖ ἰη [πε ἴονη, θὰ: [6 παγγαϊίνα νῃ]οἢ 
[ο]]ονν5 5ϑῃον5 πον ιι561655 νγὰ5 500 ἢ ἃ ρυθοδιτίοη. 

ΝΈΕΒΞΒ. 8-21.--Ο σελαδἧ ες {6 521265 10 ἐδεαῤε, ζαυϊηρ 
,3γεΐ εἰϊρέαϊσα τὰ {ἦορε 707 1706 δ ιεομγν οὗ 
ΠΠεγεο απα Ταρεῖζν,. 

γε. 8.---δὴρ, “ ποΐ γοΐ" : 1 ἴ, “ἃ οὐϊηρσ οὔ," [ο]- 

᾿ ΤὨΪ5 ουδίοτῃ 15 4|1ιἀ 64 ἴο ὈΥ [ὈΟ5Ἐ6ρΡῆυ8, 422., ν..1, ὃ 2. 
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Ιονεά Ὀγ δὴ ἱπηρεγίεοϊ σοπλίηρ ψ Πη [Π6 σρῆεγε οὗ 
(ῃ6 ραϑί, “απά ἦεν αα ποΐ γεοΐ ἰαϊα ἄρτον" (δ 127, 
4,4; δπὰ 6ε5, 24. [3], Ρ. 325): [{ δεεῃβ (δῖ {πεν 
ἰηἰοηἀςδα ἴο 516 6βρ προη (ἢςξ γτοοῦ, ἃ οοπηπιοη ρῥγδοίίοα 
ἴῃ ἴῃς Εδϑῖ. 
γε ῦ. 9.-- [6 "3, ψῃϊσἢ τΠγίσα ἔο]]Πονν8. ἘΠ) [η΄ (15 

νοῖβα, πχεδῃ5 “ Ζ{αζ᾽ -Ξ φμοα, ἃ5 οἴϊεῃ αδἴζεσ νεγρβ5 οὗ 
Κηονίηρ (δ 15 5,1, 6, 3τά ρᾶγ.). “ ψμεουαλ": ΤΗΐβ οονε- 
πδηϊ- τη οὗ ἴδε (οά οὗὨ 15:86] 5ῆ6 πᾶν Πᾶνα πεαγά οὗ 
Ὀγν τεροζί, δηά πιᾶὰν ἤδγε υ56 νι πουΐ 4 Κηον]εάρσα οὗ [5 
ἱτΡΟΥ : 566 νῈΥ. 11, θα 5ῆὴ6 ΟΠἹΪΥ 5ρεδῖϑ οἵ ̓ εῃονδῇ 
85 ἃ ἀοά (ΕἸοΒίη1) “ἡ ἄεανεη αὖουε αμα τον ἐδδ 
ἐαγίζ ὀφηεαίἑ." “ΥοΨ 7 1627γ0 7. : 1.9., τῃαϊ οὗ ψῃ τῇ 

γου ἃῇα ἴῃε οδ]εοί, οὐ ψῃϊοῃ γου ἱπβρίγα (ὃ 121, 5). 
Δ), “ἦασυο »ηφίζσαί ατυαγ": Νίρῇῃ. οὗ 3), ἴο ἤἥονν, ἴο 
ἤονν ἄονη, ἃ πιεΐδρῃοῦ ἴδκεη ἔγοηὶ [Π6 πηρὶτησ οὗ ἰς6 
ΟΥ 8ηονν, οὔ οὗ ναχ Ῥείογε (ες ὅγε. {16 Ἴχρυβϑϑίοῃϑ 
ἴο ἢοδβε ἰη [Π|5 νεῖβϑε ἀγα ἰουπά ἰη ΕΧοά, χν. 15, 16, 
θα ΜῈ ἤᾶνε ἃ Ριόρῃεον οὗ ψῃ]οἢ ννα δα 566 [8 
[]Β]πθηῖ, Ὁ ΒΌ, “ ὀέσαπδε 977 γον" (Δυίῃ, Νέετβ.) : 
οὐ “7 γον ἐδ ζασδ 97 γοι," ἐμδ., “ ὀεζογε γον" (οἴ, νετ. 10, 
ψν Πεσα {πε ϑερί. μα8 ἀπὸ προσώπου ὑμῶν). 

Δ εγ. 10.-ῖῷ, “,ογ : Τῇϊβ νεῖϑε ρίνεβ [6 γϑᾶβϑθοη 
ΨὮν ἘδΔΟΒΑΌἢΠ Κπὲν [παῖ Ϊεῃονδῆ παά ρίνεη (ῃ6 
ἰαηὰ οὗ ζαπαδὴῆ ἴο ἰἢε [15γδε ἴεβ, νίζι, [86 στεαῖ 

Γ ΓΔ 0165 ῃϊοἢ ΗἨδ παά ψγουρῃς ἔογ {πεπὶ, ἔνο οὗ 
[ῃΠ6 πχοϑῖ οἰγικίηρ οὗ ψῆϊοἢ ἴα ἤεγα πιοηίίοηξά, 
ἽΝ ΤΙΝ (δε6 ὃ 155,1, 6, 34 ρᾶγ) δ) ὮΝ, |., “τῇς 
568 οἵ ψεεάς," (ορτίο, Θοματγὶ- 566 (νεεάν, οὐ τεεαᾶν 568), 
2.6. ἴς Αταρίδηῃ αὐἱΐ, νης ἢ ἀρουπάς ἰηῃ βεανθοθᾶ : 

Αἰναγβ ἴθ (ῃ6 ϑερί, ἡ ἐρυθρὰ θάλασσα, εχοερί ἰπ 
]υάρεβ χὶ. 16, ψἤεγε ")Ὁ 15 γεηάεγεά Σίφ. “ σδεδδη," 
πὸ, “ἃ ϑψεορίηρ ἀναγ," 2.6., ἃ ἰΙεδάδγ σδιγυίηρ ὄνου - 

3 
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τσ Ὀείοτε ἢίπι, τί. ΠΡ, Ζφ., πῆρ, ἴο νὶρε ἂινᾶυ. 
“Ὅσα: Ἡερτεν δ, ρεγῆδρϑ σοηϊγαοίεα ἔγοπῃ 57), ῬῸ), 
2.6., ἰῃἙ 5ἰαίΐυγε, ἰοησ-ηθοκεά, σίραηζίς ((ε5., 142). 
Ηδτγοι]ε5, [πουρσδξ ἴο ΡῈ ἴπΠ6 ϑαπηα ψ ἢ 1 οϑἤῆια, ἰ5 ὉῪ 
Τιιςίδη (79: ΠΠ γομ6) οαἸ]]εἀ Ορτηΐα5, ἔτοπὶ ϑἰαγίηρ Ορ, 
85 15 Β:ρΡΡοβεά (Ὀ]οκΚϑηβοη, δεζλ. βφηϊιοΟ., α. 4, Ὁ. 44). 
ὈΡΟΊΤΙΠ, “.),6 ἀφυοίφα, οΥ, “γὲ ῥηΐ τηα167 ἃ ὁαη," ἴτοτγη 
ὉΠ, Ργορ εν, “ ἴο δμαΐ ἃὈΡ" (οἴ, ὉΠ, ἃ η6ῖ), ἤδησε “ἴο 
ῬΓΟΒΙΡΙ ἴο σοπιηλοη 156, “ἴο σοηδδοζαίε ;" δηά ἴῃ 
ΗΙΡΏΙ, “ἴο ἀεάϊοαίϊε ἴο ἀοά ἴῃ δῃὴ ἱγγεάδξεγηδθϊε 
ΤΩΔηηοΥ,᾿ ΏεηςΘ “ ἴο οχίγραῖς," “ἴο ἀδϑοίγου υἱίεγὶν" 
(ες Απἰῇ. Ψψεγβ.), θεοδιϑα ἴἢεῈ ὑπθῃοῖὶν οὔ]εοΐ 50 ἀβα!- 
σαῖϊθα ννὰ58 δροπλίηδῦϊας ἴο αοά, δἀπά οουἱά ποῖ 6 ιι5οά 

ἴῃ Ηἰ5 5βεγνίοςς (1εν. χχνίϊ. 29 ; εαῖ, νιΐ. 23, εἴς.). 
Ἐοὸσ τῆς δνθηΐβ δἰ πάδα ἴο ἴῃ {ἢϊ15 νεῖβθθ, 5866. Εχοά, 

Χῖν. 15, εἴς, ; ΝυπΊΡ. χχί. 24-35; Τθδυΐ. 1... 31, 1.10. 

Δεν. 11.--οὖν, ΝΙΡῆ. ἱπηρεγίεςς ἰγοπὶ ὉΡΌ, ἴο τρεϊξ, 
ἴο ἤονν ἀοννῃ (866 οἡ 2, νεῖ. 9, δηά οἷ, ν. 1, νἱΐ. 5). 
πρρ δ), “ἀπά ἐδεγε γεημαίηδαῖ γ1ο7 Ὁ: ὈΥΡ, “ἴο βἰδηά," 
δηα Πεηςα “ ἴο τεπηδίη." ΠῚ, “ οογαρέ" (Αὐτῃ. Νεγϑ.); 
Οἵ, τοῖα 5ἰπιρίνυ, “ ὀγεαΐἦ," τοῦ ΠῚ, ἴο Ὀγθοαῖῃθ, [1}η 

Ι Κίηρϑ Χ. δ, ΠΕΑΙν ἴῃς βϑαηια Ἴχργαϑϑίοη 15 ϑεἃ οἵ 
στεδῖ δϑιοηϊϑῃηηξηί. 

Ιη ἢεῦ οσοηίεϑβίοη δ πε επά οἵ [ῆ6 νϑύϑφε Ἐδοῆδθῃ 
56 6Π15 ἴο σοηίγαϑὲὶ [ῆ6 δι ρτγεγηδου οὗ ᾿οπονδῇ ψΠ ἢ [Πδξ 
οὗ ἴῃς μοϑίῃβη ἀείτ65, ῆο ψνεῦα βδυρροβεά ἴο ργεϑίἀθ 
ονεῦ ρδγίσυ]αγ Ἰοσ 4} {|65 οηἱγν ; θαΐ 5η6 ψὰ5 ποΐ γεῖ 50 
εη]ρεηςβα 45 ἴο δοκηονθάρε ΗΙπΊ ἴῃς οπε ΟὨΪγ για 
αοἀά (οἴ. θϑευΐ. ἵν, 390). Νοῖε, Βονψενεογ, ἰῃ6 αἰεγεηξ 

εἤεοί ργοάυςσδα ὑροη ἢοῦ δηά ἢεῦ σουηίγντηθη Ὀγ [Π6 
τερογίβ πεν δά ἢεαγά : ἴῃ ἢδγ ἴεν ντουρῆξ (Δ! ἢ ; 
ἴη {πεπὶ ἰεγγοῦ δηα δϑίοηϊϑῃιηθηΐ (οἷ. ΓΚ 11..24; 
2 (ον. 11. 16). 
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οΥ. 12.- 5 οἰἴἤοσ οα σδιιϑαΐ, δῃὰ -τς ὀεξεάϑδε 

[“ οἴηοε " (Αἴ. ΚΝ εῖ5.}], οὐ, 15 ᾿ηἰγοάποΐογυν ἴο (ἢ6 οδίῃ 
αηα Ξῷξ ἐζαΐ, δ.ρ΄., “ διυξα» 12:10 7926. .  ἐλαξ 7 ἔκανε 

σἤοτουῦ γον ξιγαίμθδς, αραἶ γὲ τοῦδέ αἰδὸ φσἤοτυ ζγαϊεες " 
(1.ς., Δοςογάϊηρ ἴο ἴπε ἘπρΊ] 5} ἰάΐϊοιι, “τηαΐϊ 85 1 ἢανθ 

βδῆονῃ Κίηάηθϑο ἴο γοιι, 580 γοῦ ΜΙ] 450 σῇον Κὶπά- 
655, εἴς.), ἀλμαῖ εὐτδ σῖσε 16 ἃ ἑοξερ ΟἹ ἐγεέλ, απά 
τυἱδ φαῦς αἰζνε. .. απμα τοῦδ ἐἰρίυογ," εἴο. Ηδτο 8]] 

[6 νεγρ5 ψνῃῖοἢ ἰοϊονν "3 ΦΠ ἀγα βυθογάϊηαίε ἴο 1, 

δη4 ἀερεηάεηΐϊ ὑροῇ 5, μουρῇ ἴῃς ἰἢγεα ἰδὲ τᾶν Ὀς 
Γαηογοα 845 ἱπηρογαίναβ [δσ΄, “ αηαῖ ρῖσε," “ αμα δαῦυέ 

αἰζυθ," εἰἴς.], ἀηά, {πΠετεΐοσγθ, ἃ5 σο-ογάϊηδία ψν ἡ ἸΡ3ΘΠ, 

δΔη4 ἱπάερεηάεηΐ οἴ [Π6 3. ΤῸΝ ΠΙ͂Ν, “ὦ 52 (οὐ τοΚεῃ) 
97 Τγιά." : ΚοῚ! ἰἀεπτῆςε5. [Π15 ἴοκδη ψ ἢ τ[ἢ6 οδίῃ 
1561, ν οἢ τἢ6 5ρίθ5 νεσα τεαιυγεά ἴο ἴακε, Ὀυΐ {πι5 
[Πεγὰ βεεηηβ ἴο ἢανε θθθῆ 20 οσοδϑίοῃ ἰοῦ τηεηἰοηΐηρ 
1 βεραγαίεϊν, 45 1 νου πᾶνε Ῥδθη ἱπρ] δα ἴῃ ἰῆι 
ννοσάς, “ ϑννεαῦ ὑπο τὴ Ὀγν [ἢς Τιοτά. Ἐδίδοσ, ΠΝ 

Γγ68η5 ἤδγα, 85 οἴϊεη ἴῃ δογιρίυγε, βοτλειίηρ ουϊνατγά 
Δηα νίϑι0]6ε (οἴ, 2 Κίηρβ ΧΧ. ὃ, 9 ; 58. νἱϊ. 11,14, 

χχχνίϊ. 7,22 ; διιά σημεῖον ἴῃ Τὰκα 11. 12; 2 ΤΏΘΘ85. 
11... 17), ἀπά ψναβ [πε ἔοκβϑη τοίειγεα ἴο ἴῃ νοῦ, 18. 
Ττις μαΐ {π6 ορὶε5 ννεσε εξ ἀονῃ ἴγοῦ {πΠ6 νίηάον 
Ὀν Ἐδομαρῇ ὀεζογε 56 δά τγϑβοείνθα [ἢϊ5 ἴοκεη, Ὀυΐ 
115 ταν Ὅς δαϑιν δοοομπηϊεα ἰοῦ οἡ (6 ϑυρροπί(ίοη 
{παῖ αἴϊεγ {πεῖγ Ἅδίῃ (νεῖ. 14) 516 νγὰβ βαιἰ5βῆε, δηά 
αἴ οὔσοα ἰονεγεά {πε πὶ, ψῃεγευροη πεν ραν ἢογ (6 
ουϊνατά ρἱεάρα νη ϊοἢ δβϑϑυγεα ϑαίεϊν ἴο ἤογβαὶ δηά 
ΤΕ] αἰῖνα8. 

Νεγ. 13.--ΤῊΙ 5 νεύβθε βχρίδίηβ τῆογε {}|Υ [Πὰ οχ- 
Ὀτδϑβδίοῃ “ τὴν [αἰ μετ᾿ Πουι56 ἴῃ νεῖ. 12, δηά ἱπάϊ!ςαΐοβ 
{παῖ 5806 παά πείῖμογ μυβθαπαά ποῦ σὨΠ]Πάγθη, ὩΠΎΠΠῚ, 
«φηα (180) γ)γὲ τὐἱἶ σαὺθ αἰΐσε᾽ (οἴ. ποΐε οῃ νοζ. 12). 
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Ἴδε υϑ0α] ροϊητίηρ (...) 15 οπμδηρεά ἴο {π6 5ββοτίεγί.) 
(δ 27, Εξεηι. 5), αἴϊεγ ἡ σοῆβεος Ὡΐ Ἰροϑ : Νοῖ {μεῖς 
τααΐοσγίαὶ ργορεσγίν, Ὀυΐ ἴῃς ομ!] ἄγθη δηα οἴδογ γε αζίναϑ 
οὗ ἢοσ ὑγοίμεοιβ δηά ἰβίεβ (566 νί. 23, 25). ΠΡ: 

ΤἼς ρῥἷυγαὶ βυχ οθονϑβ ἰῃδΐ, [που ρΡἢ ἱπ {[ἢς ῥγενίοιιβ 
Ῥαγί οἵ [ῆ6 νεῖβε 5ῆ6 βρεᾶκϑβ οὗ Πεσ γεϊδίίνες οηἱν, 5ῆ6 
ἱποϊυάεα Πεγβοὶ δπιοηρ ἴΠθ6πὶ. Ὑεῖ ἢοῦ πρμϑεβεληέδο, 
νυ ἢ ἢ ἰ5 οἣς οὗ [ες 5ἰρῃϑβ οὗ ἃ ἴσια σοηνεγβίοη, Ὀαδι- 
[1] ἀρρθᾶσβ ἰη [ἢ15 ραγί οἱ ἴῃς παγγαῖϊνα. 

ψετ. 14.---ϑϑο .... Ὁ), Π||, “ΟΜ 4272 τημδίεαά οὗ 
γοῖέ ο 16.) : Α ἔογηι οἵ οαἵῃ ὃν ψβοἢ {πον ἱηνοκεά 
τῆς νεηρσδδηςε οὗ ̓ Εμονδῇ οἡ {Ππεηλβεῖναϑ 1{{ππν ργονεά 
ἴα]Ξ6 ἴο {πεῖγ ψογά. Α πιο ἰγεαιδηΐ ἰογτὴ ἰ5 “ ἂς 2} 
σομέ ἐζυείζ " (1 ὅ8ῃ). 1. 26, Χν!ΐϊ. 5.5, ΧΧ. 3; 2 Κίηρϑ 

1... 24). ΤῇΒ Ρὶ. π|. βυβχ ἴῃ Ὁ ἘΠΕ τοίεβ ἴο ἈδομαΡἢ 

δηά Ποῦ δ ποτα ἔουθθ. Το [15 οδίῃ 15 δηπεχϑά [ἢ8 
οσοηπαϊιίοη, “27. )γ6ὲ 1 ποὲ (Ἰτϊ,, 1{γε Ῥτίηρ ποῖ ἴο ᾿ἰρσῃ) 
ἐλὴς οἱον' ὄμαῖι655." Ππ, “ απαὶ ἐξ σλαϊΐ δ." (δ᾽ 126, 6, 
Εαπι. 2), ΠΠΠ᾽ ΠΏ, “τοἦφνι γελουαΐ σλαΐ ρένθ" (δ 132, 2). 
ΤῆςΕ ἱπβηϊνα ἤθα Ἔχρύθββ65 Γαΐαγα {{π|6. ν) ἢ : Τῆς 
ἡ 64.415 Ζ[έγ, δῃα ἱπίγοάπιοαβ [Π6 δροάοβίβ. Πρϑ) ἽΦΠ, 
Ἄόγον αἀπαὶ ἐγ ": Νοῖ δὴ μεπαάϊδανϑβ ἴοσ “ βίποοσε 
Κίηπ655, ψ ὨΟἢ τοηάεγίηρ νδακθηβ [6 56ηβ6, Ὀυΐ 

Κιηάηεϑβ ἰορσεῖπεσ ἢ δάε!ν ἴῃ [πε ρεγίογσγηδηςσα οὗ 
{Π6]Γ ῬΓΟΠΊΪ56. 

ψεῖ. 15.-τῦϑτβ, (μῈ ἀγίοϊε ἴῃ ἴῃς ῥσερ. τηδὺ τεΐεγ, 
βΒαγ5 {ἃγὙτὰ, ἴο ἃ τοῸρ6 Ὀγ ΨὨϊοῆ ἈΔοΟθΔΌΝ δά Ὀείογα 
Ὀδεη ψοπί ἴο ἄγαν ῸΡ οὐ ἰεῖ ἀἄοννῃ ἴἢοϑ6 ννῆο νἱϑ! θά 
ἢεγ. ἼὝ, ἀγορά (Αὐἴῃ. Ν εῖ5.) : Τῇ 5 ῥσερ., δοοογάϊηρ 

ἴο (65. (264:), ἰ5 ἀογίνε [πὶ 8δηῃ οὐϑβοϊείε νεγρ Ἵ", 
“το ΒῈ ψίβουΐ " (ορροϑβεά ἴο “ἴο θὲ νυ ἱτμίη ἢ), “το θὲ 
ὨθαῦΓ οὐ Ὀεϑίάε." Οἰἴΐεη 1 τᾶν ΡῈ γεηάογοα “ δελζμα," 
45 ἰη ἀεη, χχνί. 8; Τυάρεβ ἱν. 28; δη4 50 ρεδδρϑβ 
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στα, 25 ἱπιρίγίησ {μα Ἀδοῆδρῃ ϑἰοοά Ῥεῃίηα {δ 
νίπάον (πΠ) ἢ 1158 Ἰονγεγίησ ἴῃ βρίεβ. Ρστοῦ, 1,66 
σαγ5 (7εὖ. 1.6.) ἴμαῖ [ῃ6 σοσηαΐϊθα ψογὰ ἴῃ Ατδδίς 
τλθΔη5 “αἴξνγ᾽" οἵ “ Βεβίηα. Οἔ [Π6 δοοοιυηΐ οὗ {π6 
οϑοᾶρε οὗ αν (1 54π|. χίχ. 12), δπμὰά οὗ δῖ, Ρδὰὺὶ] 
[2 Οού. χί. 33, ψῃετε ἰῇςΞ ψογάβ διὰ θύριδος 
(Ὠγουρῇ ἃ {{{||6 ἄοοῦγ οὐ ἀρεγτίυγε) ἐχαλάσ' θην, ἂτε 
5ἰ ΠΑ Γ ἴο 6 ϑερί. Νεῖβ. Βεῦα, νίζ', κατεχάλασεν 
αὐτοὺς διὰ τῆς θύριδος]. 51:. [ᾶπιε5 ([Ϊ. 2 5) 411465 
ἴο [ἢἰ5 ννπάονν οὐἡὁἩ ἀρεγΐαγε, ἤθη ἢ 5ρθαῖκβ οὗ Ἀδοῆδθῃ 
85 “ Βανίηρ (ἄγακί ἑοτ (ἐκβαλοῦσα) [δε 5ρῖε5 ἑτέρᾳ 
ὁδῷ, “ ὃν αποΐλεγ τυαγ," 1.6., οἴμεγ [βδη {μὲ ΌγῪ ψῃΙοἢ 
{πεν δά οοπῆθ. ΠΌΊΠΠ Ἴ3, “ογὲ 176 δσἵαφ ὁ ἐλ τυαΐ": 
ΠΡ Ποῖα δηϑννεῖβ ἴο {πε 1, Διη αγέσς, ατεακ τοῖχο ς; 

Ὀυΐϊ ΠΣ ἴο »ηγμς πὰ τεῖχος. Ι͂ῃ Ἐχοά. χχχ. 3, 
ΠΤ ἰ5 τοηάεγεα “ “265 Ὁν ἘΠρΊ 5 νεγϑίοη. ὍΤΠα 
οἰΐν νν4}} δρρεαΐβ ἴο βανε ἰογπηβά ἴῃς Ῥδοὶς ψ4}} οὗ 
ἘΔΟΠΔΡΒ᾽ 5 ἤουβε. ΤΩΡ ΝΠ, “ σ16 τας ατυοίίζηιρ." Ὅς 
ορἰπίοη οὗ Μαβίιι5 δηά οἴμεγϑθ [δὲ [ἢ15 νεῦβε ἢδ5 Ὀθδη 
ἰγαηϑροβεά, αημὰά οὐρῇϊΐ ἴο ἔο]]ονν νεῖβα 20, 15 ποῖ Γεσοη- 
ο]4 016 ἢ [6 86 οἵ {πΠ6 ρεογίεςϊς “ ἔοι ἀἰϊαεέ ἐφ 15 

ἐἰρτυ»" (νεῖ. 18), ψῃϊοἢ δἤονβ (μαΐ [ῃὴ6 5ρῖεβ. δά 
Ῥεθη ἰεῖ ἄἀονῃ Ὀείογε (ἢ6 σοηνεζϑαίίοη γοοογάθα ἴῃ 
νεῖβ. 16-20. 

Νεῖβ. 16.--ΠΠΠ, “2 ἐἦφ »ιομρζαη5." : ΤὮς ϑἴηρ. 
ἽΠ ἰ5. ἤδγα υϑεα (011. 76γοῆο ψὰ5 ϑυγγσουηάθά ὈγῪ 
τηουηΐδίηϑ οἡ [ῃ6 ηοτγίῃ, βοιῖῃ, αηα ννεϑῖ ; [ἢοϑε ἤδθσα 

τείεγγεἃ ἴἰο Ψψείε ὑγορδθὶν δἰϊπαῖϊθα οἡ 1ῃ6 πογίδογῃ 
5ἷά6, δηά ννεγα [ἢ αρρεά ταηρα οὗ ἴπε νῃϊΐζε ᾿ἰπχεσῖοηα 
τηοιηΐαϊη5 οὗ [πᾶς 8, αἰζεγνναγάβ σα] Ομαγαρίαζα 
(Αταρίς, μγηρμέμἪ), ἴτοπλ (86 6] εΓ τΠδξ ἴεν εγα 
{πΠ6 5ςεης οὗ ουζῦ 1, ογά᾽5 ἰογν ἀαγϑ᾽ ἰεηγχρίβιίοη ; {πεν 

τίϑθ γοπὴ 1,200 ἴο 1500 ἔξεξ αῦονθ ἴῃς 568, δηά 
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ΔΡοιμηά ἰη οανεβ (Κορίηβοῃ, 1]., Ρ. 289 ; Ι.ϑεδῃ ϑίδῃϊευ, 
ὁ γ)χγα ἀγα αίεδίζηε, Ὁ. 307-8). ὈΠ3Π)), “«ηπα Δϊαξ 
γοπγεσέσες"" : ΝΙΡῆ. ρεγί. ἢ 1 σοηδβεο. οὗ [Π6 ἱπΊρεσ., 
ἴτογῃ ΠΩΠ, 2φ., ἴο ίάε ; ( - ) [ογ (.) θείογε {ῃς συζίαγαὶ 
Π (ὃ 22, 2, 4). 

ψεγ. 17.--ΞΞ- γ7χὲ (ατε) ,,Χεὲ6 “γον ἐλῖς 1ᾷΔγν οαἱζ τυλϊοῖ 
λοις ἤασί γ:αὯἿῈ “5 10 στυσαν " [5ΌΡΡΙΥ, “ὑη]655 ποι 
ορϑεγνεϑβί (ἢε [οἹ]Ἱονίηρ σοπα!Ἰο0η5] ; ΠΡ) (ἡ [Π6 ράϑβϑῖνε) 
“το δα οἰεδηβεά οὐ γεθα ἔτοπὶ ρο]]τοη," ἤεηςα “ ἴο 

Ῥε δοοοπηϊεα ἐπηοςεηξ οὐ σα {1655 ; ἤετγα, {πεγείογα, 

Ὁ") [Ο]]οννεά ὈΥ Ὁ πιθδῇβ ρΡΈΓΕ οὐ ἴγεα ἔγσγοηὶ ἴπε6 σα] 

οὗ μανίηρ νἱοἰαίεα οἷἱἦ οδἵῃ (οἴ. νεῦ. 19 ; ἀδη. Χχίν. 
ὃ, 41; Νυῃρ. χχχί!. 22). ΠῚΠ, νι ἢ ἃ ἴδηι. ποιη 

15 Δ8ὴ δηογηδὶν, Ἔεχρ αἰηθα ὈΥ πε ἰαςϊ [παῖ Πὶ 15 οἴζεη 
ιι56ἃ ψ]τπουΐ τεραγά ἰο σαπάσογ (ΕννΑ]ά, Ζἀγό. ὃ 183, 4). 

ΠΣ (οΕ 76γ. χν. το ; (ηΐ. ἱν. ο; Εχοά. 11. 10) ; 
Ῥυΐ {ππ πη856. ἔογπὶ ἰ5 ἤεγα 564 (δ 59,4, ν ἢ Ρατγδά. 
ς,, Ρ. 280-1), οΥἡἁἮ 1ῃῆε 5υΠἔΕχ 3»-- 15 Ἰοϊπεά ἴο [Π6 εη). 
[οστη, ΒΞ (1 ες 5 “7εὖ. αγ., Δτῖ, 2οο, 8). 

Ψεγ. 18.- ἘΝ .. .πηπ|, τ, “ Δελοία ! τοῦ 607)1171᾽ 
2η10 ἐς ἑαπαὶ" 1.6., νΜ Ὦδη ννὸ 5041] ἢανε δηϊεγεά ᾿ηΐο [5 

Ϊαπά : Τὴ6 δροάοϑίβ ἔοϊϊοννβ ἴῃ ἴΠ6 παχί οἰδϑθ. ΠῚ Π 
νιν ΠΡΈΓΓΙΝς, “216 ἔζγι6 οΥ 1} ογίγησον ἐλγεαῦ," 1.6., [15 
1πη6 σρυη οι οὗ ογπηϑοη (γοδὰ : Τὴς σεηάεγ οὗ (ἢς 

Ῥτοποση ἰ5 Πόσα ἀδίεγη)ηδα Ὀγἢ6 »ογ1671 γεοί1472 (Ἐν 414, 
Ζελγό. ὃ 3ο7,ῶ. ΠΥ͂Ρ 15 τε Ἰ οὐ Πρ, ἃ [ἰπη6, τί. Πγ}, ἴο 
{ννι5ῖ ; 1η Ῥ541η) χίχ. δ, δοσοζγαίηρ ἴο (κε5. δηα Θ᾽ πηοηΐϑ, 

“Ἐς 5ἰγίηρ οὗ ἃ πᾶγρ,᾿ ψῇεησε τῃς ϑερί. φθόγγος, Ραϊ 
ΤΏΟΥΘ 50}8}}ν “4 πιδαϑυσίησ [1η6. Ηδτζα, ρσοόρδθῖνυ, 
ποῖ ἰἀδηςζίοαὶ ἢ τῆς σογὰ οὐ τορα Όν νι οἢ Εδομαθἢ 
μιά Ἰογνετεα {πε 5ρίεϑβ, ἔογ ψῃῖοἢ ἃ αἰ εγεης ἴεγπι (03Π) 
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15 δπηρίονεα, 50 Ϊ. Ὁ. Μίοἢδ6]15, ϑοδα]Ζ, Μδαγογ, ἀπά 

Κα] (Οδ᾽»η,671:1., 1857). Τῆς 5ρῖ6β. πηδὺ ἢανε ρίνβ 
{Π15 ᾿ἰπε ἴο Ἀδοῃαθῇ ὃν ἰδϑίεπίηρ 1 ἴο [Π6 τορε ὈγῪ 
Μη ΐϊοἢ ἴῃεν δαά Ὀδδη Ἰονεγεά, ννῃ]οἢ 5ῃε ἔἤεη ἄγεν 
ὉΡ ἴο {ῃ6 νίηάον ψνῆογα 586 ννὰ5 βἰδηδίησ, δ). εαι1]5 
ἡ προ (Εχοά. χχν. 4), ἴῃς σοομίποαὶ οἵ σοσοι5 11|ςἰ5, 
8Δη ἰηδεςΐ ἔτοπὶ νν]οἢ [15 ογἰπηθοη σοΐοιιγ 15 ργοσαγαεά, 
ἽΝ τείεγβ ἴο {Π6 “ νίηάον, ποΐ τῆς “ σογά " (οἴ. Θερί.). 
Ι͂ἢ ὙΠ, τῆς (..) ἴακες ἴῃς ρῖαςε οἵ (.}) (δ 59, 4). Τῇε 
Ὀγρῃΐς ογἰπιβοη οοϊουγ οὗ ἰ(ῃΐς τοραὲ ψουἹὰ τεηάσδγ ἴἴ 
8 νεῖν οσοηϑρίσυοιι5 οδ]οςῖ, Ὀμὶ [ἃ ννὰ5 2,207 ἴῃ ἃ 

ΡΙεάσε οὗ {π6 ργεβεγνδίίοη οἵ ἴῃς [ἰ|ὸὶ οὔ δοθῇ 
ΔηΔ Ποῖ σεϊαϊίνεαβ. (πγβείδη Ὄχροβίζογβ, ἔγσοπὶ [Π6 
ἄδγ5 οὗ ἴῃς Αροϑβί[65, βανε γτεραγάβεά ἰ| 5. ἃ ἴγρε οἵ 
βαϊναίίἼοη ὈνΥ ἴῃς Ὀ]οοά οὗ (ἢ γε. ὅεε, ἰοῦ ἴῃ 156 
οὐ 5οδγίθξ ἴῃ γίϊεβ οὗ ρυγίβοδίίοη ἴογ δίῃ, [νεν]ξ, χὶν. 
4,6, κι ; Νιυηῦ. χίχ. 6. 

ψεῦ. 19.--πῦ ἢ (οἰ, ποῖε νεῦ. 14. ΔΜ τῃς 6χ- 
Ῥτεϑϑίοη ἸΟΝῚΞ 123, οὗ, 13. 1 (1δν. Χχ. 9, 11-13, 16). 
ΤἼς Π1Π1δ΄ ἰού τ5εἀ ἤεγα Ὁν Τοϑῇυα οσοσιτ5 4150 [ἴῃ 
ἘΖΕΚ, ΧΧΧΙΙ, 4. 

ψεῦ. 21.-ῖ 19, ὅσο 11 15, 1.64., 380 ἰεῖ 1 Ρο. 
ὈΠΡ Τὴ, “απαῖ σἤθφ αἰϊδηεῖδεεα 1672": Νοῖ πηεδηίηρ,, ἃ5 
βοπῃα {π1ηΚ, [αἰ 506 ἰονογθα {[πμ6πὶ ἰτοῦλ (ἢ6 ννίπάον, 

ἴογ ἰδὲ μαά Ὀδδη αἱγεδαν ἄοηβ (βϑεε ηοΐβξ νϑεῦ. 12). 
“«Απμάώ «ἦε ὀομημα" εἴς.: Ῥεγῆδαρϑβ ποῖ ἱπιηγβάϊδίεϊγν, θυ 
θη τῆς [σογδθο5 δαἀναησεά δραϊηϑδί τς οἱ ; ἰοῦ, 

[ΠπῃοΟυΡῊ ἃ ογἰπηθοη ᾿ἰηθ ψουὰ ἤανα Ὀεεη [6855 σοη- 
ϑδρίσυιοις ἴἢδΠη ἃ ογίπηθδοη οογά, νεῖ 1 πὐρῃϊ ἤᾶνα 
ΘΧοϊίεα ϑιυβρίοίοη, δηά, πιογθονεῦ, 85 ἃ πιθᾶη8 οὗ 
ΒΘΟΌΓΙΥ ψΜὰ5 ποῖ δ οὔοα ξοεϑϑαῖν. 116 Πϊβίογδῃ, 
ϑδᾶγ5 Καὶ, πιεητίοηβ τῆς οἰγοιππηδίδηοα ἤθε ἴοσ [6 

Ῥυγροβθς οὗ Ὀγϊηρίηρ ἴΠ6 ϑδυδ]εοῖ ἴο ἃ οἷοβα. 
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ΨΈΕΚΒ. 22-24.----Ἰἰ  έμγη 97 1095 521ε5 19 7οεἦπα. 

ψεῦ. 22.--ΠἼΠΠ, 566 οἡ νϑῦ. 16. 
ψ εῖ. 23.-λ »), “αηάα εγο 55 εα οὐεγ," νὶΖ., τ[ῃ6 Τογάδη, 

85 15 ενίἀδηΐ ἔγοῃμι 6 σοηΐϊεχί. ὈΠ ΠΙΝΥ ΘΠ, “ αὐ 
ἐλαΐ δε { 67». δ, [ΟἹ] οννεά Όν δὴ δοςιι5. οἵ [ἢ 8 
Ῥείβοῃ, οἴζδβη πηθδηβ “ἴο ονεγίδκε," οἵ “ ἴο Ὀοΐί]}} δὴν 
οηθ" ((ε65., 16ζ., 3, Ρ. 409 ; εἴ. πῊ», ἀξεη. ΧΙ. 29). 

Ψεγ. 24.--5, “ἡγμῖν " (Αὐτῇ. Νεῖβ5.) : Βυΐ γαϊδεγ 
« ζἤαί," φιοαῖ, ἃ5 οἴζδη ἰη χυοίΐαίίοηβ (δ 155, 1,6, α; οἴ, 

Ι ϑ4πι.. Χ. 19; Βπυῖῃ ἴ, 10). 82), “απμαᾶὶ αἶδο," ταῖμϑγ 
(ἢ8η “),0γ ἐνερ" (Αυζῇ. Ψεγβ.) : Τὴ6 ψνογάβ (ο]]ονίηρ 
86 ἃ αιοϊίαἰίοη οὗ ἴῃοβε οὗ Ἐδομδρῇ (να. 9). 

ΓΗΛΡΤΕῈΚΝ ΠΙ. 

ΨΈΚΒΚΞΒ. 1-6.--- γε ηεμανν Κορμίαϊζοης 7907 ἐδε ασδαρε 

οΥ ἦε 7ογάαηι. 

Νεῦ. 1.--- Τὴ !}15 νεῖϑε ὑὲόροσὶν Ὀδϊοηρθ ἴο οἤδρ. ἰἱ. 
ὈΞ0), [6 νοῦ 5 υϑεα ἴῃ ΗΙΡΉ. οηἶν, ἀπά 15 ἃ ἀβδηοηῖ. 

οὗ ὈΞ᾽, αῃά πηϑδηβ [1{. “το ρυΐ ἃ Ἰοδά οἡ [ες βῃου!άοσ 
οἵ Ὀεαϑὶβ οὗ Ὀυγάδη," ννῃϊοἢ ἀπιοηρ ποπηδάβ ᾿ινὰ5 ἀοηδ 
ΝΘΙῪ δαεΐν ἴῃ ἴῃς πιοίηΐησ. Τῆς ννογὰ 15 δοπηεί πη68 
υϑε4 νιτπουΐ 33 (6... ἰπ ἀεη. χίχ. 2; Εχοά. χχχίϊ. 
6; Τ7οκῇ. νι. 14), ϑοπηδίίπηθς νι, 85 ἤσγε δηά ἴῃ 

ᾳδεη. ΧΙχΧ. 2, 27, ΧΧ. 8, ΧχχΙΙ. 3. Ηρτγα ρεγῆαρβ 33 
15 564 ἴο σοἱρηϊν [Πδΐ {ππ6 τεηγοναὶ οὗ ἴΠ6 σδῃρ ἴοοϊκς 
Ρἶδοβ ἴῃ 1ῃε ἰνΠρῆξ ΟΥ Θαγν ἄαννη. ἡ), “αμαὶ 11ὲν 
ὄγοξο με ἐζε1γ σροα» »1671:1} ": Ὁ), ἴο ΡᾺ]] ἃρ [πε βἴακεβ 
οἔ ἃ ἰεηῖ. ὈΡΨΠΌ (56ε 11. 1). ΠῚ: ΤῊ ῥγερ. Ἵδη 

ἤδγα πλεδῇ ΟἿΪΥ “267 10," ποῖ “ἴο [6 δοίυδὶ Ὀγίηϊ ; " 
οἴμογν βα ἴῃς αἰδίδηςε οὗ ἵνο πουδαηά οαδ115 Ὀεΐννεθη 
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(ῃ6 δἵἴκ δηὰ ἰῆε σδρ οουϊά ποῖ ἢανε Ὀεθη Κερῖ 
(νεσ. 4). 50, “αηαᾶὶ ἐῆεν ἱαγγίφα ἢ: Μαϊρ,, “ τηοταῖί 
βιπί," νίΖ,, ἔογ ἴ[ἥγες ἄδγυϑ (νεσ. 2). κῬ, ργορεγῖν, “ ἴο 
Ρᾶ55 ἴῃε πίρῃι, {τεαυθηθν πλεδη5 “ το ἰδτγν " (ςοἢ 
Ῥγον. χν. 31; ϑαϊπὶ χχν. 13, χῖχ. 13; 7]0Ὁ 
ΧΙ, 14). 

ψ,οῦ. 2.-- ὍΣ) - -. ΠΥρΌ, || Κ)Ζ0ρο»ι ἐς φηα 977 ἐζγε6 

εἷαγ», 1... αἴζεγ τῆγεθ ἀδγϑ, οὔ δ ἴῃς εηά οἵ [Πε {ῃϊγά 

Αγ (5ε6 ποΐε οἡ ἰ. 11). ὉΠ (56 1. 10). ὍΠ 21ΩὩ3, 
“ζάγομσά {δε »εῖασέ ὁ 166 εα»Ὼ" (οἴ. 1. 11). 

ψεγ. 3.-- ΩΝ : δοῖὴηβ Μ595. γεδά 3 3. ΟΓΏς 
ἴνο ρδγίο]εβ 3 ὑΥ̓ορ. ὄεχρῦεϑϑθϑ ἱηἀδβηϊα {{π|6, “ τὐλέ7: 
26 562," οὐ, “ αἱ ἐλδ εἰράέ οὔ," 3 ἀεῇβηϊΐα {{πγε, “ τυληίδέ 

76 566" (Εν α]ά, Ζελγό., ὃ 221 δπὰ 327, Ἂ) ; γεῖ τῃϊ5 
αἰξιποϊίοη 15. ποῖ αἷννανβ οὐρϑεγνεά, ““4γᾷ οὕ “1ε 
εουοηαρζ": ΤῊΘ συπῖρο] οὗ τῆς Π᾿νίπε Ῥγαβεηςὸ (ΝῸΠΌ. 
Χ. 33), σας [6 αὐ οὔ [ἢε οονεηδηΐ, Ὀδοδιιϑα 1 
οοηΐζαίϊηεα ἰἢ6 Τὰν, ν Ποἢ ννὰ5 ἴῆ6 οονοηδηΐ Ὀεϊνεθθη 

αοὰἀ πά δε ρεορίθβ. “ 7 2γϊοει----ἦ 1 ευΐζες," 
(εἴ. νι]... 33). Μυΐϊρ., “5δογεάοϊεβ ιονιεἰος βυγρίβ ;" 
[η6 δερῖ,, (Παϊ]ά., ϑγύ., δῃηά βανϑύαὶ Ἡερῦεν Μ55. 
ΔΙ᾿ ΓΆγν ἱπΐεγροβα 1; Ὀᾳξ {86 ψογὰ “1, ονίῖ65" 15 
ενἀθηΐν ρὲ ἰη ἀρροβιτίοη ἴο ἴῃς ψογὰά “Ῥυίβϑίβ, 
ῬΓΟΌΔΌΙΥν ἴο αἰσιηρσι ϑἢ [ῃ6 ῥγίεϑδίβ οὗ {γα ον ς 4] 
ἀδβοθηΐ ἔγοση (ἢ6 πηΐανντι], ποη-1 ον: τ.4] ῥγαϑῖβ, ννῆο 

ΠΊΔΥ αἱ {15 {ἰπ|ὲ ἤανε βδργιηρ θρ. Ἐὸγ [Π6 58Π|6 
Γεά5οη, ρούῃαρϑ5, ἴῃ 6 {Κ Ἔχ ργεϑϑίοῃ 50 οἴζεη οσοιτ5 [ἢ 
[86 Ῥοοϊς οὗ ευϊεγοηοσηγν, ἤθεα ἴῃ ἴῃ6 θυ] οσ 
ὈοοκΞ οὗ {δε Ῥεηϊζαϊειος {Π6 ρυίεϑίβ δηά ανὶῖεβ ΔΓΕ 
ΘΘΠοΓΑΙν πηδηϊοηεα ἀρατ. Το Ὀδαῦ [με δἵκ ν 85 

᾿πἀεοα οπα οὗ (6 αἀυϊζίος οὗ [ἢδ6 1], ονιΐο5, θυΐ {παῖ [ἴ 

ννἃ5 5οπΊΘ 1Π165 ππάεογίαϊςεη Ὀν [Π6 ῥγίθϑίβ 15 δνϊάθηΐ 
ποῖ οΟηἱν ἴγοπὶ (ἢ15 ρᾶββϑασε, θυΐ ἔτοπὶ νί. 6 ; 2 54Π1. 
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Χν. 24: 1 Κίηρϑβ νι. 3. ἸΨΌΠ ΠΝ), |., “ φλθη γὲ 

σἠαΐ ὀγεαῖ τ " (ςοἴ. νετ. 1). 
ψεῦ. 4.-γ, ομῖν. ΡΠ 5. σεηδγα!ν υ5ε4 845 δὴ 

αἀ]εςοίίνε, θὰ ἤδγα 85 ἃ ϑιυρβίδηζινε, οὗ {με ἔογπλ 29, 

(βαγαά,, 111.), “ἃ ἀἰδίαηςε " (οἴ, {π6 υ5ε οὗ ἐσχάτον ἴῃ ἃ 
βΒιρϑίδηϊςίινε 56η56, 1 Ρεῖΐεγ ἱ. 2ο; Αἰίοτά). Τῇῆβς 
Κ΄ ΒΙΡΗ 2.3, 5. ΡργορδΌΪν τοῦτα σογήεοῖ τΠ84η τῆς ΟἿ 

3, [Π6 οΙαγαὶ 3») Ὀεΐηρσ δἰπγχοβί εχοϊβίνεϊν γαϑίγιοιτεα 
ἴο ἴῃο86 οα565 ἴῃ ΨΏΪσΟἢ [6 ϑυβἔΕχ 450 ἢδς5 {π6 ρ] γα] 
56η56 (Εν 45 Ζεἠγόμελ, ὃ 266, 4). “Αδοιί ἕτυο 
ἐλομδαηαῖ σπδείς," ΜὨϊοῆ, δοσοογάϊηρ ἴο γα ηἶς 4] ἰγὰ- 
αἰτίοη, ννγὰ5 [6 αἀϊδξίδηςε θεΐννεοη [6 Ταῦογηδοὶς δηὰ 

{ῃ6 Γυγεϑὶ ροίηΐ οὗ ἴῃς σδιὴρ ἰπ [6 νη] ἀδγηθθ5, δηά 
1ῆ6 ῥΡγεβουρεά αϊδίδησε ἔογ {π6 βυρυγθ5 οὗ 1,Ἐν!ςᾳ] 
οἴ65 (ΝΡ. χχχν. 5); δἰεγναγάς σ᾽] δα ἃ βαρ δίῃ- 

ἀν Ἰουγηεν (Δοῖβ ἰ. 12). Τῆΐβ5, 16 μὰ γεοκοη [Π6 
σαδιῖ δ ὑψεπίγτ-οης πο ἢ 65, νου ]α θεὲ ἤνε [ατ]οηρϑ δηά 
{νεηΐν ἰδεῖ, οὐ ἃ {π||85 πηούε ἤδη ἔνε-ερἢ5 οἵ ἃ 
ΤῊ ]6. Τηϊΐϊβ αἰδίδησε ννὰβ ἴο θὲ ορϑεγνβά ποῖ πιεγεὶν 

οτξ οὗ τενεζεησα ἰοῦ πε αὔκ, θυ (ῃδΐ, 45 (δ Ὺ σδπλδ 
ἄοψνηῃ πε Ὠεῖρῃῖβ ἀθονε ἰἢς Τογάδη, ἴμεν ταϊρῃξ 566 
[6 αἰγεοίίοη ἴον Ψψεῦα ἴο ἴακε, δηά ἤονν ἃ ννᾶὰνὺ ἴογ 
{πε6πΔὶ τὨγουρἢ (ἢ6 νναΐειβ νοι ἃὰ 6 τηϊγασι] οι ϑὶν 
ορεησδά, οὐ ΟΠΟΙΌ, π., “οίμεθ γεσίργααγ ἀραὶ (ἢ 6 

{πιγὰ ἀδν, 242.) 216 «αν δεζογό γεδίογααγ»" (6 65., 2 εχ.; 
οἴ. Ογ., δ 155, 1, 4). Τῇε ἰογηὶ ΟΝ, ΜὨϊοἢ οσσιιΓ5 

ΪἴπΠ 1 98π|. 'ν. 7, Χ. 11, Χίν. 21, Χίχ. 7; 2 ὅδ. ν. 2; 

Μίοδῆ 11. 8; 534. χχχ. 33, ἰβ5. ποΐ ἔουπά ἰη (ἢς8 

Ῥοοΐ οὗ ]οϑῆσα, ποῦ ἴῃ {πε Ρεηίαδιίεμςοῆ (566 αδη. ΧΧΧΙ. 
2; Ἐχοά. ἱν. 1ο, ν. ὃ ; δῦ. χίχ. 6; οϑῇ. ἵν. 18, 
ΧΧ. 5). 7Τῇε εἘχργοϑϑίοῃ γείεγθ ποῖ τῇθγεὶν ἴο {{πῚ6 
υ5ῖ ραϑί, θυξ ἴο δὴν πιοίξ γεπιοΐθ ρεηοά, 85 ἰη (βη. 

χχχὶ, 2, 5; Βυῃ ἴ1. τι, εἴς.; οἵ, χθίζα καὶ πρωΐζα, (72, 
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11, 303), οτα ἴη6 τείεγθησα 15 ἴο πηίδὴν γξαγβ ρᾶϑῖ. 
ΤΕ “νὰν ἤξεῖε πιεαηΐ ἰ5 (ῃδΐ πλγασυΐϊοιβ ραϑϑαρα 

γνΙοἢ {π6 ἀκ νουἹά ορεη ἰοῦ ἴῃς 15γ6}1{68. 
ψεύ. 5.-  δαημοίζν γοπγεείσνες," ο,. ἘΧοά. χΙχ. 10, 

{Ππουρ ψὰ ΠΠΔΥ ΘΌΡΡοΘα [ῖῃδΐ ἴῃεῖθ, ἃ5. ἤεγα, [ῃ6 
σοτηπηδηα ταϊαΐεβ ἴο ϑριγἴμδὶ, 85 νν6 }} 845 ουϊψατγά, 
Ρυτγβορίίζοη, νὶΖ., ἴο {πᾶαὶ ῥτγεραγαίίΐοη οὗ ἴῃ ἤδαγί 
ΠΩΡΙΠεἀ ἴῃ 4 Ρεϊίεῦ οἵ (ἀοά᾽ 5 ῥγοηγίϑεβ, δηά ἃ τεδαϊ- 

Ὧ655 ἴο ἀο Ηἰ5 νν1}}1. “Ζ0-»εογοτν ": ΔΝ Ὠϊο᾽, δοσοζάϊηρσ 

ἴο ἰν. 19, νου] ΡῈ [πε ἐδηῖἢ αν οὗ ΑΡΙΡ οἵ Νίβδη. 
ΠΠΥΡΝ 15 ι56ἃ «αἷϑο ἴῃ Εχοά. 11]. 20, χχχῖν. 10, σοη- 
σαγηϊησ [ῃῆ6 πηΐγαοϊες ψῃϊοῆ αοὐ οσονεηδηίεαά ἴο 

Ῥετίογηι ἰοῦ Ηἰ5 ρεορὶε (οἴ. Ῥβδίη) ἴχ. 1). 
εῦ. 6.--Τὴς6 σομημηδηά ἰϑϑυεά ὃν Τοβῆυα ἴη 

1η15 δηά [ἢς ρίενίοιι νεΐβεα, δῃά τῆε ριεάϊοϊίοη 
οἱ [ες πηγαὶ (νοῦ, 5) ϑῇον (πὶ ἣθ δά αδἰγεδαν 
τεσεινεα ἢϊ5 ἰηϑιπιοίίοηβ το αοά. Τῃε σοποϊπάϊηρ 
βεηΐεξηςε οὗ ἴῃς νεῖβε δηςοιραΐθβ ἴΠ6 σοιτβε οἵ Ἔνεηΐϑ, 
ἴογ 1 15 πη|1|Καὶνγ (δαὶ {Π6 σοπιηιαηα οἵ ἀοά ἴο 
]οϑῆυα (νεῖβ. 7, 8), δηπά 7οϑῆυδβ δάάγεθϑ ἴο {ῃε 
ῬΘορΙῈ (νεῦβ. 9-13) ψγθῦε ἀβ᾽ἰνεγεά αἰζεαγ (ἢ6 ργίεϑίϑ 
δα οὔσε 5εῖ ἰογνναγά νι (ἢ6 αὐ. [1 15 ἃ οἰιϑϊοπΊ, 

ϑᾶγ5 ΚΟαΙΪ, ρϑου!αγ ἴο Ηδργενν Ὠϊϑίογίοδὶ [Παγαΐαγα, 

ἴο τηᾶῦῖς τῆς οἷοβα οὗ δδοῇ ϑεοϊίὶοηῃ Ὁν ἃ ϑεηΐξησθ 
εὐλργαοίηρ 1ῆ6 ψῇοΪῈ ἰγαηβϑαοίίοη, δπὰ ἰογπηηρ ἃ 
το ρογασν σοηοὶϑίοη. Ἡδξησε [ες τερει το 5 1] ἢ 
οσσὰγ ἴῃ (ἢϊ8 δῃηὰ ἴῃς πεχί Ἵδαρίογ. 

ΨΈΕΚΒ. 7, 8 (μήουαϊ δγιερεγαρες 70πἤμαλι.----- δτ. 
γ -ττοτν, “1 τὐἱδ δος ἐμ: ΗΠΙΡΆ. Γαΐυτε οὐ δῦπ. ΤῆΘ 
Ῥᾶβϑᾶσρε οὗ ἴδε Ἰογάδη ννὰ8 ἴδε βιβί οὗ ἰῃαΐ ϑδθγίεϑβ 

οὗ ψοῃάσδγϑ ψηϊο εῃἤονδῇ ννὰβ δροιιξ ἴο ρεγίογῃ), 
ἴῃ ογάεσγ ἴο ρυΐ Ηἰ8 ρεορὶς ἰπῖο ροϑϑεϑϑίοῃ οἱ [δε 

Ῥτοχηϊβεά 1,.Δη, πε στεαΐ ἀδϑίσῃ οὗ ἰΐ 15 Πεσα 
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ἱπ| [παῖε ά, νἱΖ., ἴῃ 6 δϑί δ Πἰϑῃπηθηΐ οὐ ἔπε δυιπογγν οὗ 

7οβῆυα (ν. 14), 151 45 ἴῃς πχίγδοϊα δὲ {πε Ἐεὰ ὅ68 
αϑίδ 5ηε4 {πῸ δυϊπμογίν οὗ Μοβθεβ. Α ϑβεοοπὰ ἀεσϑίρῃ 
5. πχεηιοηεξα ἴῃ νεῖ. 10, δηά ἃ (ἢϊγά ταν Ὀὲ ἰηίδγσγεα 
ἴτοτη ν. 1. ὙΝ, “ 2π ογ6167 ἐδαΐ." 

ψεγ. 8.--πριδ), οαπρηδίϊο, πύρ, Π|., “ 2 οχίγεηῖν 
97. τείοσβ ποῖ ἴο [ἢ6 ορροϑιῖς Ὀδηΐκ, Ὀαΐ ἴο {πᾶΐ οἡ 
(ῃὴ6 οαϑί σἱάς, δα νῃϊοῃ {πεῸὶ [9γϑο] 65 νεῦα : ἤδύα 

4114] ἴο “ Ζῴε δογαΐργ," οὐ “ ὀφρρη27γιρ᾽ 97." (οἴ, νεῖ. 10 
ψ ἢ Εχοά. χνί. 35). “γε σλαΐ εἱαμα οἰ" : ΤῊΣ οὈ]θοῖ 
οὗ {τῃεῖγ ἀοίηρ 8580 Ψὰ8Β ποΐ ἴο στῇδὺκ οιἷξᾶι͵ίο [6 
15 γε 65 (ἢ6 ἰογά Ὀγν ψῃϊοἢ {πεν ψεγε ἴο ρ455, Ὀυΐ 

ἴο ἔογπὶ ἃ ἀδπη), 85 1 νεζε, ἀσαϊηϑδί τῆς ἔογοα οἵ {δ 

νναΐεύῦ, νη ἢ ννὰϑ τπηϊγα οι Οὐ 5 αγγεϑίςα ἴῃ 115 σου86, 

δηά ρῥιοα ῸΡ ἰῇ ἃ ἢδαρ. ΤΤῇε σοπηηηδηα ἰΐϑε] ννὰ5 ἃ 
{Π|4] οὗ [6 [ἰῇ οὗ [6 ργίθϑδίβ ; δηά τῆε ϑοαίεϊν οἵ 
{Π6 ἀὐκ, ψῃϊοῇ {παν σατγιθα οἡ (Πεὶγ δῃου]άθγθ, την 
Ὅς τεραιάεά 85 ἰγυρίοδὶ οἵ {ες ϑαΐίείν οὔ (μῦς. 
ΟΒυγοῦ διά (ἢ ἀδηρεῖα ψ ῃϊοἢ δυγγουπηά [{. 

ΨΈΕΚΒ. 9-ῖ1323 (,)ροεήνκα ὁπορμγαᾶρες 106 οοῤίο). 
-ν εν. 9.--.οΥ}} ἴογ ἡ (οἴ, Ἐπτ 1{. 14; 1 ὅ8ηι. χίν. 
38), Ὸπ| 72), [6 δοσδηΐ τγαϊγαοίθά, θθοδιβα τἢ6 [0]- 
Ιοννίηρ ψογὰά ἰ5 δοσδηϊεά οἡ {π6 ρεηυϊείπγα (δ 2ο, 3, δ); 
186 ΠΑ] νονεὶ (:) σίνεβ ρίαοβ ἴο 1 (δ 29, 4, ὄ). 

 εγ. 10.--βὰ βεοοηά ἀεβίρη οὗ {π6 ηγίγαςϊα (566 οἡ 
νεῦ. 7). ΓΙ, “ ὁγ ἐλ," νῖΖ., [8 τηΐγαοϊα δηπομησεά 
ἴῃ ναῦ. 11. δὲ, ἔγοπὶ ὅ3νὲ, ἴο θὲ βἴγοηρ, ἰ5 υβϑα οὗἉ {8 
ἔγχε ἀοά ἴη ἴνο Πυηάγεα δηά ἴουγ ραϑϑαροβ οὗ [ἢ ΟἹά 
οϑίαπηεηῖ. Ἢ, “ Πἰνίηρ," ορροββά ἴο ἰάο]ς ψῇῃϊοῇ ἂγα 
ΟΝ, “ ποιμίηρϑ᾽ (Ῥς]πὶ κονί. 5) δπά 3, “Ῥύθδίῃς᾽" 
(Όευι. χχχίϊ. 2ι; οἷν τ (οῦ, νι. 4, χ. 19). Βδπάεοσ 
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“4 1 ἀνίηρ αοα" (οἴ. Ῥβαϊηὶ ΧΙ]. 2, Ἰχχχίν. 2 ; Ηοϑβοδ 
1. 10 ; ἴδε οηἷν οἵδε ρίδοεϑ. ψῇεγε [ἢ6 ϑαζὴηθ ἰογπὶ οὗ 
εχργεβϑϑίοη οὐστϑ). ΤΠ 1ἰἰνίησ αοά ἰ5. ἃ ΡῬεγβοηδὶ 
Βείηρ, δηά, πεγείογε, νεῖν αἰ εγεηΐς ἔγοπι “ Ολαμοα," οἵ 

[8 “ Ογάεν 97 ΜΜΙαΐμγε." ὈΣΒΊΏΞ, “ ἡη ἐδέ »ετασί οὗ γοι," 

2.6., 580 ἃ5 ἴο Ρρτοίεοϊΐ δηά ἴο ρονθγίυ !ν δἱά γου. ““μαᾶ 
«οἱ εογίαϊμῖν ἀγῖυο οτεζ " (366 ἴον [ἢ 5 ἔογος οὗ [ῃε ἰηβη. 
ΑΌ50]., ὃ 131, 3,4). ὖγηπ, “ἴο οι56 ἃ ροϑίβϑοῃ ἴο 
Ῥοϑβεβϑβ,, δηά ἤδηςε “ἴο τίνα οιἱξ δηοίμεῦ ἴῃ ογάεγ ἴο 
ΤΏΔΚΕ σοοχῇ ἰοῦ Ὠΐπι." “7216 Κεοραα,ζίε" (ἰΐ., ἃ ον - 
Ἰαπάεγ, τί. 923), υϑεα ἤεγε ςο]]. (δ το, 1), ἰβουρῇ 186 
Ἠδερίονβ ἤᾶνα αἷ5ο {ῃ6 ἴογτη Ὧ5:)3. [Ι͂ἡ 115 νἀαδϑί 
56η86 [ἢς ἰεγπὶ ἱποϊ65. 411 ἴῃς ῥεορὶες οἵ (δηδδῃ, 
Ῥὰυΐ ποία ἰ5 ᾿τηϊτοὰ ἴο {πε {06 ψνῃϊοἢ ἀννεὶϊς οἡ ἴῃς 
Μεαϊζεγζαπθδη οοδϑί, δηα ἴῃ [πε νδ]|]|Ὲν οὐ ἰἢε ψαεϑί 
οἵ Τογάδη (οΐ. ΝΌΠΙΡ. ΧΗ. 29; Πδαῖ. χί. 30; [οβἢ, ν. 1). 
“ Ζ7ἦε Οὐ 114: Α Ῥεορὶβς νῇο ἀννεὶὶ δὲ ἢγϑὶ ἴῃ [6 
Βοι ἢ οὗ ἴῃς Ῥτγοσγηϊβδεά 1,δηΐ, ον ἴῃ τῆς πιοιπηϊδίη- 

Οὐβ Ραζίβ, ἤδαῦ ἴο Ἡδρήοη (αεη. χχίϊ, 3, 7), δπά 
Ῥεύπαρβ δχίεπαάθδα 845 ίαγ 5 Βεεύβῆεδα (αξη. χχνὶ. 
33,34). ἴῃ Νιαυμπιῦ. ΧΙ. 29 παν δε πηεηϊὶοηδα 85 
1 ΠΑΡ ηρ (6 11] σουηῖγν. Αἵ ἃ 511] Ἰἰαΐεγ ρεγοά 
ἴδον, οὐ αἵ ἰδβαϑδῖ ἃ ρογίίοη οἵ τῆς {γτδ6, 5εεπὶ ἴο Ὦανε 

Ὀδοη βειδα ἰῃ [ἢ πογίῃ οὗ Ῥαϊδϑίίης, οη [ηΠ6 Ὀογάθις 

οἵ ϑυιία (ϑβϑεα [υᾶρεϑ]. 26:1 Κίηρϑ χ. 29; 2 Κίηρς 
ν!!. 6). Τῃεθε ἤᾶνα Ὀξδοη βιρροβεά ἰάδηςίοαὶ νυ τῇ 
1ὴ6 λαζίϊ, ταεπτἰοηδα ἴῃ τῃ6 Αϑϑυσγίδη ἱπβογ ρίίοηβ 85 
ἀνε! !ηρ ἴῃ [ἢ6 νά]1εν οἵ τῆς Οτοηΐεβ (5ε6 Ατί. οἡ 
Ηιῖε5 ἴῃ γ. δηλ 5 2526. 2)1ε1.).. Ιῃ 7οβῆῇ. ἱ. 4 
ἴον αἵ ρυΐ ἔογ 411 (ἢ6 πδίίοῃβ. οὗ ζδπαδῆη. “776 
Οὐλήνυτίο," ἰζοπὶ ΤΠ τξ ΠΣ, ἃ ἔδπλν οἵ ἰτθε (( 65. 
141); ἴμεν ἀνεὶς πθαῦ ἴο ϑῃεοβεπὶ (αςη. χχχίν. 
2), ἀῃὰ αἱ σίβρθοη (7 δῇ. ἴχ. 7, χί. 19), αἷ5οὸ δὲ ἴδε 
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ἴοοΐ οὗ Ηετπιοη δηὰ ἈΠΕ ΠΡδηι5 ([ ο5ἢ. χὶ. 3; ἄρας 
πἰ. 3). ΤΤῇεν ἀρρεᾶῦ ἴο ἢανε Ῥθθὴ ἃ ρεδϑοαθδῦ]ε 
ΡὈΘορΙε, δάαϊοϊεα ἴο ἴΠ6 Ρυΐϑιῖ5 οἱ ἔγαάς δηά Ἴοῃὶ- 
τοῖοο, “7214 2 εγιφδίΐο": Α ΡεορΪε ποῖ πιεηιοηδά τη 
αεφη. χ. δπιοὴσ [ἴῆ6 αεοοεηάδηΐϊς οὗ (δηδδη, δηά, 

τπογείογε, ρεσμαρϑ ποῖ οἵ ΗἩδηλίίϊο ογσίη, (ΠΟῸΡῊ [τὲ- 
ααεητν επππηλθγαῖθα δπιοησ ἴἢ6 πδίϊοηβ ἱπῃδΌϊ ηρ 
(δπδδῃ (5ες ἀδη. χίϊ. 7, Χχν. 2Ο ; Εχοά. {]. 8, 17). 
(εδεηΐυ5 αηά Ηρςηρϑίθδηρογρ συρροβθε μοὶ ἴο ἢᾶνε 
Παά {πεὶΓῚ παπε ἰτοπὶ {ῃεῖὶγ Πἰνίηρ οτρίηδ!ν ἴῃ τπη- 
ψΜ4]1εὦ νι ]Πᾶρο5 (ΠΙΡΒ, ἔγοση 18, ἴο ββϑραΐδίθ), δηά 
δαἀάϊοςίηρ [Πεηηβεῖνεϑ ἴο ἀρτγίουϊαγα δηὰ {6 τεαγίησ 
οὗ οαἰτἰ6 : Ὀμΐ {Πὰν αἷϑο δρρεᾶαῦγ ἴο ἢδᾶνε ᾿ἰνεὰ ἴῃ 
τηουηίδίη5 δῃηά ψνοοάβ (566 χί. 3, χνὶϊ. 15). ζΖ76}6 
Οἱγρασλίίε [“ ἀνθ! ]ηρ ἴῃ ἃ οἷαγεν 501] ἔγοπγ 3}, 

οἷἶαν ((ε5., .1.65.}], πιθβπτἰοηβά 1 αεη. χ. 1ό, χν. 21; 

Πευί. νὶ. 1; ]οϑἢ. χχῖν. 11; 1 (ἤτσοη. ἱ. 14; Νεῆ. ἰχ. 8; 

Ὀὰΐ ποίπίηρ 15 Κποννῇ 85 ἴο {ῃεῖγ Ἔχαςΐ ροϑβίτἰοη δηά 
οματγδοίεσ (]οβϑορῇ., μέζφ, ὶ., 6, ὃ 2). Αοοοτγάϊηρ ἴο 
δῇ Ατιηεηίΐδη ἰγδα!οη παν πιϊρταῖϊεά ἰηῃ τ[ῃ6 ἀᾶγ8 οὗ 
]οϑῆυθα ἴο Αὐπιθηΐϊα, [1 ψου]ᾶ βεεπὶ ἰγοῃὶ 7οϑῇ. 
ΧΧΙν. 11 [ἢδιϊ ἴον νεῦα οἡ {πε νεϑῖ οἵ ]ογάδη. 7114 
Ἐ»:ογίΐο ((ςη. Χ. 16) : Μοιυηίαίπεειθ οἵ δίρ ἰδηάοτϑ, 
ἔγοπι Ὑδιξ, εἰεαναϊίοη (5 πιοη 5 δηὰ (αθβθῃ.), ἔογ ἴῃ πι5 {πεν 
αα [Γαι ην ἀἜΘϑογ Ἔα 45 ἀνε] ]ηρ ἰη [ἢ6 πηοιππηίδίηϑβ 
(ΝΡ. χιϊ. 20 ; ευῖ. 1. 20, 44 ; ]οϑῆ. Χ. 6, χί. 3). 

ΤΕΥ ννεῦα {πε τηοϑὲ ρον γί! οἵ 411 [6 παίίοῃηβς οὗ 
Οδηδδῃ, δηὰ ἢγϑὶ ᾿ππαρίζεαὰ τῆς τηουηίδίποιβ γτεσίοη 
αἰϊτεγνναγάς οοσυρίεα Ὁν ἴδε {δὲ οἵ Τυἀδἢ, νῇεΓα 
{πεν ψεγα δα ρ]οςΐ ἴο ἥνε Κίηρϑα (αδη. χίν. 7, 13}; δηά 
[ῃὩδησα πιδην οὗ Π6πὶ ραϑϑϑα ονεῦ [οζάδη, ζηῆδάθ νναῦ 

οὐ ἴδε Απιπιοηϊΐοα δπά Μοαδρίϊες, δῃηὰά ςοεἰζεά οἡ 

Ηεβῆροη δηά Βαβῆδηῃ, δῃα 411] ἴῃς οουηΐγν θεΐνθεη 



ΨΕΚ. 11. ΖΩ͂Ὲ δΟΟΙ͂ ΟΥ̓ 7Ο5 σα. 47 

ἰῆς γίνοιβ αρθοϊς δηὰ Ατποῃ, νϊοἢ απ Μοβοβ 
τυγεϑίεα ἰγογὴ {Πεη1, ἀηα σάνε ἴο [με {τρεὲ5 οὗ Εδυθεθη 

δαηά (δά, απα ἴο {πε Πα θεὲ οὗ Μαηδϑβϑεῆ (Να ΠΡ. 
ΧΧΙ. 26-29 Μιὰ ευῖ. ΧΧΙΧ. 7, 8). Τῆε ρτιορδεῖ 
Απιοβ (ἰ1. 9) 5ρεακβ οἵ {ῃεῖσγ ρίραηίο βϑἴδίζυσγε δηά 
βίγεησίῃ,. ἘτεαιθηῖγΥ {πεῖγ πᾶς 15 υϑεὰ ἴο ἀδηοῖΐα 
1πΠ6 Οεηδαηϊΐίεβ αηίνεγβα!ν (αεη. χν. 16, χἰν . 22 ; 
7οϑῆ. χχίν. 18; πᾶραϑ5 νὶ. 10, εἰς). 7.6 Υῤηϊεῖϊα 
(αεη. χ, 16) : Α 5Ππ14}1} πχουιπΐαίη {γῖθα, νἤοβα ρυΐηοίραὶ 
οἰϊγ ννὰβ Ὑ “θηϊ5, (1ἰ., “4 ρίδος ἰγτοάάβη ἄοινη," 5 ἃ 

{γεϑῃϊηρ οοΥύ," τί. 15, ἴο ἔτγεδά ψι {ἢ ἔεεῖ ; οἵ 
τηδδηίΐηρ ἰῃ (δηδδη 5 “ [6 νναΐθγθϑϑ" 8111}, αἴζει- 
νγατάβ [εγυβαίεπι, ἔγοπὶ (ἢ6 ἰογίγεθβ οὔ οἰϊδάεὶ οὗ 
ΜΈ ΪΟἢ {Πὰν οουἹὰ ποῖ Ὀ6 ΘΧχραϑ]εά {11 τῆς εἰπὶς οὗ 
Ὀανίά (2 ὅ8πι. ν. 6). ΜΝ ἃ 5] σης νατγίατίοη ἴῃ 1ῃς 
ογάου, [Ὡς βαπια 1ἰσῖ οὗ βϑενθῆ σγᾶςεϑ ἰ5 ρίνεη ἴῃ Ὠδαί. 
1 (566 α͵8ο 7οβῇ. ἱἰχ. 1, χῖ. 3, χχίν. 11). Τδες 
Τουηηδηΐβ οὗ ἔνε οὗ [Π6πὶ ἃ΄Ι͂α. πιεηϊοηδά ἴῃ 1 Κίηρϑ 
ΙΧ. 21 85 ἰογοβά ἴο ἰαρθουγῦ ἰοῦ ϑοϊογηοη. 

Δ εῦ. 11.- 716 αγὰ 97 ᾿ς ερυεπαπμέ οὗ 106 1.ογά οὗ 
26 τυλοίε ἐαγί" : 58ο [88 δερῖ, Ναϊρ., ϑγυύ,, δηὰ Αὔγδῦ., 

Ὀυΐ ϑίποε ἴῃ ἴῃς Ηερτγον {ἤετα 15. ἃ ρσοαΐῖ ἐϊϑι ηοίνα 
δοοθηΐ ονϑῦ ΡΞ, Μαβίιιβ ἴδίζθϑ ΠΤ ἃ5. ἃ ποι ἴῃ 
ἀρροϑβιί[ίοη ἴο (ἢ6 ἰογεροίπρ᾽ “δῖ οἵ ἴῃς σονεηδηΐ ;" 

ἰ βθεηβ, ποννενθί, ἱπαρριορτγίαϊα ἴο βρθαὰῖκ οἵ [ες δι, 

{που ρΡἢ ἃ ϑυπθοὶ οἵ ἰῃ6 1)ίνίηα Ῥτγέβθεηςς, 85 “Τῃ6 
Τιογὰ οἵ {πε ψῇοὶς βαγῖ ἢ." ΟἸἤαδίβ, ἃ5 Κὶἰπιςῆϊ, τερεαῖ 
τῆς Ῥεΐογα ἸΤΊ, ἐισ., “ (ἢ6 αὐκ οἵ [6 σονεηδηΐ, ἴῃς αὐ 

οὗ τῆς 1,οτά;, εἴς. ; υΐ Καὶ] τἱρμτὶν γειηαγκϑ ἰῃδὲ (Π6 
ψνοσάς ἂύα 811] ἀδβρεηάεξηξ οὔ οὔθ δηοίῃου, θυΐ {ῃ6 τοί 

ἔνψο ᾶγὰ ἄγανγῃ πιούς οἰοβεὶν ἰορείῃει, 580 ἃ5 ἴο Ἔχργεβϑ 
. ἃ 5ίηρ!ε 1468, δπὰ ἂῦε βρθοίδι]ν ἀεβηεά ὃν {πε αγίίοΐϊς, 
ΜΏΠ5. [Π6 οσοηποχίοη Ὀεΐνθθῃ (ἢς δεοοηά τηεηθοῖ οὗ 



48 7.1Χ1ἹῈ ΒΟΟΙ͂ ΟΩ͂ )7Ο5 σα. [Π(ΗΑΡ. 111. 

186 οοποίγυςείνε 5ἰαίε (γ Π 9 2} ἀπὰ ἰῃ6 ἢτγϑὶ ἰ5 
5]Δοκεηξά ἴῃ σοηδβδαθδησς, ΨψὨσἢ [ἢ6 ρυποίαίζοτα πα ἰ- 
οδἰεά ὃν (ἢ6 Ζϑηερῃ-αΐοη Ὀεΐννεθη [ἢ6 ἴννο πηο πο Γα 
Τῆς {π|6 ἤετα σίνεη ἴο ἀοά, νὶΖ., “Τῇῆε Τιογὰ οἵ (δε 

νος βαγῃ," οσσιτθ εἰδεννῆθγα ἧνα {{πὴ65 οΟὐἱΪν τη τῆς 
ΟΙά Ταερβίδπιοδηΐ, νίΖ., ἰῃ ν. 13 ; Μιίιοδῇ ἱν. 3; Ζεοῆ. 
ἷν. 14, νὶ. 5. [Ιἰ νᾶϑ ΨΕ1] συἱεά ἴο ἐποοιγαρα [ἢ 6 
Ιϑγδϑ ες θη δου ἴο δηΐεῦ οἡ (ἢ6 σοπαμοβί οὗ 
Οαπαδη. 11}3, “ἡπέο (Αὐτῃ, Ν εγβ.), ποῖ Φἀγοικρί (85 
ψυ]ρ.) Ζο ᾿ογάση": Ἐογ (ἢ6 αὐ αἱὰ ποῖ ρὸ Ὀείογε {ῃς 
15 γδθ 65 σοῦ οἠα Ὀδηϊ οὗ (ἢ6 Τοτάδη ἴο [ἢ οἴδοί, 

Ὀαΐ τεγγαϊηεα βἰδίοηδγυ ἰῃ ἴῃς τίνεγ (566 νεῖϑβ. 8,15). 
Ψεγ. 12.--- Του (ῃ6 οσοιμῃηπημαηά [ἢ [ἢϊ5 νεῖβα 

ΔΡΡΘδΐβ δἀραίη ἰῃ ἱἷν. 2, ἴῇετε [5 ΠῸ γεαϑοῇ ἴθ 5ΊΡΡοβα 
(α5 Μενεῦ) [Παΐ 16 δᾶ5 θδδῆ ἤεγα ἰπϑεγίεα Ὀγ ἴῃς τηΐ5- 
ἴακε οὗ βδοηηθ δηῃοίεπί Ἴσοργυίϑί, οὐ ἰπαΐ {π6ὶ δυίΐποῦ 

δηιϊοὶραϊε τἢ6 οτγτάεγ οὗ Ἔνεηΐῖβ. Ιοόοβῆυα ρσὰνε τῆς 
σοτηπηαηα ἀοιθ1655 Ὁγν ἀοά᾽5 ἀϊγεοκίοη, ἴογ τῆς ποχί 
νεῖβα δῇῆονβ [δὲ ἢθ ννὰ8 αἰνεῖν ἰηϑρίγεά. ΠΡΩ 15 
ειηρδαίϊο, ἀεηοίζίίηρ ἴἢῈ {τὴῸ6 ἤδη (π6 οἰθοϊΐοη νγὰ8 
ἴο ἰακε ρἷδςθ, νίζΖ., Ὀείοτε ἴῃς ογοβϑίηρ θεραη, παῖ 

(ῆ6 ἔνεϊναε πιθη, ἃ5 Ἷαργεϑθηΐδαζινος οἵ [ἢ6 ρεορίῖθο, 
Γαρῆς Ὀὲ εγενιζηαβϑϑο οἵ [ἢ6 τηΐγαοὶθ, δηά, μανίην 
ἴακθη ἰπεὶγ δίδϊίίοη πϑασῦ ἰοϑῆυα δηα [πῸ6ὶ Ὀδδγοῖβ 

οὗ (ἢ6 αἵ οὗ (ἢς οσονεηδηΐ, τηὶσῃξ ΡῈ δἱ δαπηά ἴο 

Ἔδχϑοιῖα [ἢ6 ογάεγϑ αἰζεγνναγάβ σίνεη {Π6πὶ (ἰν. 3). 90 
611. ἡπ|ρρ, “2αἴέ γ6, 2.6., “ ΠΏοοβα γα," ἰχηρβϑῦ. οἵ Πρ. 

“ 7 χυεένε »1671 εξ ΟΥ̓ 16 ἐγίδες 9775 γαφί: [ἢ 411 τηδίζαῦβ 

ΜΉΘ σοησογηδά τῆς δητζίγα ἡδίίοη νὰ πηά {παῖ 811] (ἢς 
{ρ65 ψνοῦα τεργοϑοηϊεα (οΐ νι]. 332; Νυπὶ χιϊΐ, 2 - 
Ι Κίηρβ χνὶ. 31). Τῇ ψογὰά ϑϑνἉ, ἤεε υϑρα ἴογ 
ἰτδε, πηθδῇβ [{{γὰ]}γΥ ἃ γοα οὐ σωῤίζε, ἴἴ 15 ειρὶ ονθά 

ἴη 16 Ὠἰδίογίοδὶ ρογίίοῃηβ οἵ [ἢϊ58 Ὀοοϊς ἴἰο ἀεηοίς ἃ 
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{06 ἰπ [5 ρΡο] Εἰςα] οὐ σογρούδΐα 56ῆ56, 85 θείηρ πη δῦ 
οὔθ βοερίζε, δηά ἰ5 ἴἢ5 ἀπε πρι 564 ἤοτὰ ΠΡ, ἃ 
ταύτῃ υϑεά ἴῃ [ἢς6 ρεοργδρῃϊοδὶ ομαρίογα οὗ δε Ῥοοῖΐς, 
πα ἀεποίίηρ 4 {γῖρθ, 85. ρεηδδίορίοδ! ν ἀεβοθησθά 
ἴτοτῇ οὔ βἴεπ) οὐ τοοῖ. ΤΒε αἰβδγεηξ πιεδηίΐηρ, [μεγα- 
ἴοτε, οὗ [ἢε56 ψογάς ἤιγη5η65 Ὧο στοιιηά ον (6 51Ρ- 
Ῥοϑιτίοη οὗ βδοπια παῖ [ῃ6 ἰδοῦν ννγὰβ. σογῃρι [6 α ἔγοηὶ 
τῆς παγγαζίνες οἵ ἔννο ἀϊβγεηΐ δυΐῃοσϑ. 

Δ εῦ. 13.--ι,}} ὉΣΦΠ ἀύα ρὰΐ ἴῃ δἀρροβί(ίοη ἴο ΤΡ ΠῚ "2. 
Ἐδηάογ “216 τυαίογς 97 7ογασρμ σἠαζί, ὅς σε οἵῦ, τἱδ., 
ζζε ευαΐογ5 τυλζοῖ εογηε αρτυρ ἤγονε αὖουσ, απαὶ ἐεγ σλαζ 
οίαμαῖ 183 ομδ ἤεαρ" (οἵ, “85 οπα ἤδδρ᾽). 80 (ἢς 
(ἢ 4]ά., Αγαάρ., αηὰ 1υϊμον, που ρἢ [6 ἔννο ἰδιζοσ ἴογ 
Ρείβρίου ἐν οηλδ {ἢ6 ψογάβ ἢ Ὁ. [1,655 Πεν {Πς 
Θερί. δηά Ν]ρ. τεραγά Ὁ “Π ὉΠ ἃ8. ἃ ποίη. 850]., 
δηά ἡ Ὀείογα ἩἼ9)" ἃ5. ἃ βἷρῃ οὗ [Π6 δροάοβὶβ οἵ 538Ὁ- 
ογάϊπδξε οἶδιιβα ; δ, “ας 10 ἐΐέ τυαΐογς τυλζοίξ φ07726 
ἰρτυρθ 2074 αὖουε, ἦεν ἦα οἰαμα" εἴς. “ἦα ὅδε 
οἱ ΟΣ. 1.6., 380 ἃ5 ἢο ἰοηρεοῦ ἴο ἤἥον ἄονη ἴγοῃ ἀῇῆονδ. 
ὙΠΝΣ Ἴλ: Δοσι5. (δ 118), ἀεβηΐηρ [6 5δῆαρε {Π6 ννδῖθιϑ 
δϑϑιιτηθα. (ααβεηΐι5 τεηάθύβ “ἼΚῈ οης πεὰρ" (245.; 
[ἣς εχριδϑϑίοη ἰ5 Ἔνι ἀθητν ροείίϊο, αηὰ ἰακθη ἔγογὴ 
Εχοά. χν. 8 (οἴ. Ῥβαὶπὶ Χχχίῖ, 7, ΙΧΧνΗ]. 13), ψΜ ογα 
11 ἰδ υϑεα οὗ [ῃ6 ναᾶνεϑβ οὗ [Πς 568. 

ΨΈΚΒ. 14-17.-ΑΟἸγ»ηηοθηηοη: 97 116 αςϑαρε. 

ΤΕ ἀροάοϑίϑ ἴο νϑίβ. 14,15 ὈερΊη5 δ νεσ. 16. [}η 

(ἢ6 ϑϑοοηά ποι ϑεςοἢ οὗ νοῦ. 14 εἰἴπογ (ἢ6 σουροίδηϊξἤἬνο 

νεῦ ϑῇοιά θὲ υπάεγϑίοοά Ῥείογε ἴῃς ραγί οἰ ρ]6, δσι, 
“πα ἦς 2γρείς (6 γ6) σα γ᾽" εἴς,, οὐ 2152)3 δβου]ά 
Ὀὲ τερεδίβα, σιν, “ αρμαὶ τυΐφη 176 2»Ζε5ῖς δοΐ ομέ σα777}- 

Ζ,ρ." εἴς. Οἡ [ἋΠ6 σοηϑίγζιοίίοη ΠΥΞΠ - - - γεν), 566 

δ ΤΟ, 2,4. ϑοῇηδ, 85 Ργοξ [,ε6 (᾿Ζεὖ. Ον., Ατί. 221, 6), 

4 



δο 7571. δΟΟΑΙ͂ ΟΣ 7Ο5 7 σα. [ΠΗ ΔΡ. 11. 

ΒΌΡΡΟΞΒ6 δη 6]11ρ515 οἵ {Ππὶ|ξ θείογε Πτ3, “ 276 ὀεαγεγς οὗ 
ἔλε αγῇ͵ λέ αγὰ 97 16 εονεριαρ" (ςἴ. Εχοά. χχχνη. 2 1). 

ες. 15.-ἰὴ [ἢΠ6 βεοοηά οΪδιιϑδα {πΠ6 σοηϑδίπιοζίοη ἰ5 
σμδηρεά ἤοπιὶ {π6 ἰηβηϊἰνε ἴο {πε βπίζε νεγρ (5309), 
85 [τεαιθητν ἴῃ Ηεῦγεν (ὃ 132, θη. 2 ; οὗ, ἰν. 18, 
Χ. 20). 7ῇδ πγεδηΐηρ οἵ [ἢς ἰαϑὲ οἰδιδε 15 σούγεοίϊν 
σίνεη ὃν Αὐτῇ. Ν εῖβ., “)2Τῶ0γ ἐς 7ογάαη ουεγπβοτυείλ' αὐ 
7ἐς δαγιξς." δι ταβδῃβ “ οὐδ, 2 ποῖ “ δραϊηβί," οὐ ““ρ 
το," ἱπηρ᾿ γίηρ τηεγοὶν (δοοογάϊηρ ἴο [ἢς τεπάοδγίηρ 
οὗ ἴῆ6 ϑερί. δηά Ν]ρ.)}" πὲ 6 Ἰογάδῃ γτὰπ ψἱἢ 
[ἃ}}] Ῥδηϊκβ, οὔὐΓἠ νγαὰ8 Ὀγιπγι]. “ὙΠΕεΓα γα, 85 ἰἴ νεῖσ, 

ἴνο Ῥδηκβ ἴο τῆς Ϊ]οτάδη. Τῆς ἢγϑί 15 (ῃαΐ οὗὨ {ῃϊς 
Τίνεῦ ἴῃ [15 παίιγαὶ δίαΐϊθ, [ἢ6 βεοοηά 15 [αΐῖ οἵ [ἴς 

ονογἤονίηρϑ ᾿ ((αϊπηεῦ 5 2)2ε1.) 80 Κιίίο : “ Οη 
Ιεανίησ {πε ΑΚ οἵ (ἀἀδηπεβαγείῃ τς τίνοσ ἐπίοιϑ ἃ 
νεῖν Ὀγοδά ν]]αν οὐ ποῦ, ψΊ]η Ὠ ἢ ν4]|16ν {ποτα 
ἰδ ἃ ἰονεῦ οηθ, δπά νη τΠᾶΐ, π΄ ϑοπλε Ῥατζίϑ, 
Δηοίμεσ 511} ἰονγθσ, [πῃσγουρῇ ψὨϊοἢ {ΠεῈ τίνοσ ἤονϑ : 
[(ῃῆ6 ἱπηοῦ νδῖϊον 15 δοιιξ [4] ἃ τ116 ψίάθ, ἀπά ἰς 
σϑηεγα! ν σύθθη δηα ϑδυίΠι}, σονογεά τ ἢ ἔγεας δὰ 
Ὀυβῆθβ, ψβογεαβ ἴἢ6 ὈΡΡΟΙΓ οἵ ἰαγρα ν]]δν ἰ5. ἴοσγ τῇς 

τοδί ραζί βδηάν οὐ θαγθβη. ἴῃ {ῃε ββεάβοῃ οἵ ἢοοά, 
πη Αρτ] δηά βαχῖν ἴῃ Μᾶδν, {6 γίνεγ ἰ5. Π1]1, δη βοπηθ- 
{ἰπ|ὲ5 οὐεγβοτυς 15 ἰοννεῦ Ῥδηκϑ, ἴο ψῃίςοῃ ἴαοξ {πετε 
81Ὲ βδδνεῦδὶ δ]] 05οηβ ἴῃ ϑογρίαγαε (Τοϑῇ. 11. 1χ ; 
1 (ἤτγοη. χίϊ. 15; 7]6γ. χίΐ. σ, χίχὶ 19, 1]. 44)" 
(Ξηονείοῤῥ. 97. Βέδ. 111) νρ τῦϑ, “ αἱ τὴ ἄαγς οὗ 
λαγυεσί" (αςοου5. οὗ {{π|6, ὃ 118, 2) : Βαγίθυ- αγνεϑῖ 

᾿Ογ Πόσα νυ, “ τὐας , ρα οὐ! " (ΚΕ11); οὗ, 6 65., 26χ., ου 

ΝΟ (2), Ρ. 473. 
2.Α5 ἴῃ 188. νἱῖ. 7, [Ὡ6 ΕᾺΡΗ ταί “ ςἀλαζἧ 07,26 τ2 οὐδ» ὦ) 

αἰ τς εζαγιοῖς ἀραὶ ρῸ οὐθ 7. (2})) αὐ ἐξς δα» 5." 
Θορί., ἐπλήρου καθ᾽ ὅλην τὴν κρηπίδα αὐτοῦ ; Ψυ]ρ'., ““ Ποτάδη!5 

δυΐθη) στὶρα8 αἰἷναὶ 5] ἰθ ΡΟΥΘ π169515 τη ρ]νοσγαί.᾽ 



ΝΕΚ. 16.] 7275 δΟΟΚ{ ΟΣ 7ΟΞ σα. δὲ 

5 πιεδηΐ, 1 οἢ ἴοοῖκ ρίδος ἴῃ τῆς τηοηϊῇ οδἰἰθά 
ΑΡΙΡ, 6 πιοπίῃ οὗ δαΐβ, 33  δΠ (Εχοά. χίῃ. 4), 
Δη4 αἰξεγνναγάβ Νίβαη (Νεῇ. {|. 1; Ἐβίμογ Π|. 7), 
ῬὈερτηηΐηρ δῇ {π6 ξὺν τηοοη οἵ Αρυῖ, {86 βτϑί πηοητῃ 
οὔ {6 οἷά γεϑδαΐ, 845 ἰηϑετὐϊε 4 ψίεη τ[ἢς 15γ86] {65 
οδῖηβ ουξ οὕ Εργρί (οί. Εχοά, χχίϊ. το; Βεαῖ. 
χνί. 1). 7Τῇε ονετῆον οἵ ἴῃς Τογάδῃ 5. ονίηρ ἴο 
τῃς6 πγεϊτηρ οὗ ἴῃ6 5ηον οὗ Ηδγηϊοη ἀατίηρ [ἢ ἢοΐ 
ἄδνϑβ οὗ Αργ]. νΒεη [6 πιεὶεα σηον ἢ85 ΒΠ]ἰεἀ τἢς 
ἰαϊκες. οὔ Μείοπι δηά ΤΙΊΡεγίδβ, τς ΗΠοοά ἰ5 ἀϊἰβομαγρεά 
ἴῃ ἃ τογγεηΐ {πγουρῇ {πε Πογάδη ἰηΐο τῆς Πϑεδά 568. 
Αἱ δυο ἃ βδεάβοη [ἢες τίνει 15 ἱπ]ραϑϑα θα Ὀγ δην οὗ 
[6 ι51.4] [ογάβ, δηά, {πεγείοσε, [ες ραβϑαρὲ οἵ [τς 
ναϑδὲ ποσί οὔ {6 [1ϑγδαϑὶ ἴα [Ὠγοιυρῆ 1 ννὰβ. οἰθαγὶν 
7,1 γαςσμέοη δ. 

εν. 16.-- ὙΠ: "Ἴ} (ΘΕῈ νεγ. 13). Δοοογάϊηρ ἕο Κι εἰ] 
αηά οἴδεῖϑ, ([ῃς Κ ἼΒΙΡΗ ἽΝ, “αἵ, οὐ “πεᾶὰῦ Δάδη, 

5. ἃ Ὀεϊζεγ τεηάδεγίησ ἴδῃ (6 ΟἿὟΙἹ ΙΝ, “ [τΟη] 
Αἀδη," ἔπε πιεαηίησ θείηρ (δᾶὰν (μεν) {παΐ ἰῃς 
νναῖοιϑ βίοοά 1 ἃ ἤδδρ, νεῖν ίαγ ἴτοπὶ {Π6 σροῖ ννῇεγε 

1ῃη6 ςγδϑ] 65 ογοββϑεά, ἡδὰγ Αάδῃ. Τ7Τῇῆε Οὐγ, μον- 
Ἔνθ, ἰ5 [οἹ]Ἱοννεά ὃν {ῇεὲῈ Αὐἰῇ. Ψείβ., [86 ΨΝυ]ρ,, 
δηά οἴμοῦ δποίθηϊ νογϑίοηβ, αηαὦ ὄἼὄχρύεϑϑες [ἢ6 πΊοῖθ 
σαησγαὶ δηά ροριυαγ νίενν, νίΖ., [μαι [ῃ6 νναΐειβ νεῖ 

ΡΙ[6α ἀρ ἰῃ οης σοπίίπυοιβ5 ἤθᾶρ ἴῃ [6 τὰ οὗ {ΠῈ 
Ρΐαςα οὗ ογοββίηρ, ψῇθγα [ῃ6 ῥγίθϑίβ βίοοά νι [ῃε 
αὐκ, δηά 85 ατ 85 {ῃε οἰἱΐν Δάδπγι, ψῆεγε [6 συγγεηΐ 

οἵ τῆς 5ἔγδει ἔτοπὶ αῦονε ννὰ5 διγεϑδίεα, Ας {6 θεά 
οὔ [86 τίνθν [165 σγθαῖϊν Ῥεπθδίῇ τῆς ἰενεὶ οὐ 88 
σουπίγν, δος ἃ ρῖ]Ϊ6 οἵ νναΐεῦ πᾶν ἢανεὲ Ὀδδη 
αἰϊεηάθα νι {π||ὲῈ οὐ πο ἱπυπηάαϊίοη. ΤῆΗϊΐς νίενν 
δοοογάβ ἢ ψῆμαΐ Καὶ] ΠἰπΊ56 1 5ὰν8 οὐ νϑύ. 8 (5εῈ8 
Ὠοΐθ ἃν), α'ϑο ρύεαιν ει ζεηβ ἴῃ6 ἱτηργεβϑῖνε- 
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655 οὗ τε πηίγαοϊθ, δηά Ἂχρίδίη5 ἴῃς δαϑδίε οὗ [6 
ομΠ]άγοη οὗ ἰϑύδεὶ ἴο εἥξος [ῃῈὲ ραβϑᾶαρε (ίν. 10), 
ΠΟ. νου] ἤᾶνε Ὀεθη Παιὰ ἴο δοοουηΐ ἴού, ἰΓ (ἢ 6 

ναίει δά τεοεάβά 845 ίασ ἃ5 Αάδλῃη. Τῆι εἰἵν, [ῃς 

Ὡδὴθ οὗ ψηϊοἢ τᾶν ἤᾶνα Ῥεεη ἀεγίνεα ἰτοπὶ (ἢς 
οοἷουγ οὗ [ἢ οἷν ἰῃ ἰῆε πεὶσῃρουγῃοοά, 5 ποῖν 
ὈΠΙΚηοννη, δηα ἰ5 τηθης οηδα ἤεγο οὐἷΪν ; [15 ροβί[οη 15 
[αγΠογ ἀεπηεά Ὀν (ἢς6 ψνογάς “ 2ε είν τυλτοΐ ἐς ὀεδ1 412 
Ζαγείαρμ " (56 1Π18η)]. ΤΤῆϊ5 Ἰδίίεῦ 15 ρσόθαθὶν [ἢ 6 
5ΔΠΊ6 ἃ5 {παΐ ἴῃ 1 Κίηρϑ νι]. 46, δηα 1:ἀφδηςίοα! ψ ἢ 
[π6 πιοάξεγῃη Αμκγη “αγίαῤεζ, ἃ Ἰἰοῖίν, τόςσκν τὶάρε, 
δῦουξ βενεηΐεοη τλ1165 πούίῃ οἱ 76γίοῆο (Κορίηβοη, 
ΚηοῦΘ]). Α,5 ἔῃε τόοῖκο ἤεγε οἡ ὈῬοϊῇ 5465 σοηνεῦρε 
8Δη4 οσοηίγασξ [6 νᾶ]]δν ἴο [15 παγγοναϑδί ροϊηϊ, 1 
βΒεοηβ ἴο ἢανε Ὀξεῆ ἃ ϑυίϊζανία ρἷδοςε ἴογ ἀδπηηλίηρ ῸΡ 

(ῆς ναΐεῖϑθ. Βοηάθγ τῆς ποχί οἴἶδιιβο, “ωημα ζζοξε 

τυληοῖ τὐεγε φ0»»Ὀ127.ρ᾽ αἰρτυ» 10 116 σεα οΥ ἐἦε 2ίαζρη, ἐδ δεᾶ 
97 φαἰἱί, ἐὐεγε αἰϊορείδϑν ομΐ οὐ ὙΞΒ ἤδῖα βδούνθϑ ἰοῦ 
8ῃ δάνεγο (ὃ 142, 3, δ. “7616 σεα οΓ {86 Αγαδαἦ 
(ογ Τϑεβεγί- "αἰ η)," (οἴ, χιϊ. 3). ϑερέ, τὴν θάλασσαν 
ἴΔλραβα; Νυϊρ,, “ πιᾶζε βοϊτυα ηΐ5.᾽ ὙὍΤΠΟ ψογά ΠῚ, 
ἀογνοα ἔγοπὶ 2, ἴο Ὀ6Ὲ ἄσγν, ατά, ννὰβ (6 Ὡδηλα 

σίνεη, ἰπ [15 ψίἀεθε δεῆβθθ, ἴο [ἢς ΕἸιοῦ, οὔ ἄξερ 

ν4}1ὃν, οχίεηδιησ ποσὶ Μουηΐ Ἡρδγπηοη ὄνεη ἴο [ἢς6 

(ΕΙδηϊς αὐἱξ; θὰξ 1 115 πιοῖς 1 5θη56 ἴο [ῃ68 
ἀϊσεγίος ννῆϊοῆ εχίεπάς δοηρσ [πε νᾶ ]1δν οἱ {πε Π ογάδη, 
τοὶ ἰ(ἢ6 θεδά δε ἴο {ἢεῸ [αἴτεε οἵ (φδηηρϑασγοίῃ, 

δῦοιξς οὴδ πιπάγεα δηά δέν τηϊ]65 ἰη Ἰεησίῃ, δηά 
Πονν Τα] ]οα ὃν {ῇ6 Αταῦϑ Φ4 Οἦογ (Ξε6α. εδη 
ϑίδηϊεν 5 δήηαὲ αηα ἢ αίεσϊηε, ΑΡρεηάϊχ, Ρ. 487). 

1 ΤῊΙΒ ἄδεδρ νδ]]οὺ 1165 ὅ25 ἴδθεϊ θεῖον 6 Μοαϊτοσσδηθδῃ, 
ΠΏ Θτοὸ {Π6 Τοτγάδη ἰθᾶνθβ [Π6 564 οἵ σδηπθβαγείῃ, δηᾶ 1231 ἔδεϊ 
ἌΏΘΣΟ 1 δ ρΡί165 ἰηΐο (η6 Πεδᾶ 864. ἴῃ ἴἴ ἴῇθσε 15 20 {1146 
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Αἴ τὴ6 ργϑϑθοηΐ ἐδν τῆς Ατδὺβ σοοηῆης [6 ὩδΔη16 
Διδρϑδῇ ἴο {πδξ ρογίίοη οἵ ἴπε αδμοσ νοῦ 1165 δοιτῃ 
οἱ {πε Ηοὶν [1,4ηΔἃ ((ἰαγκες δ χόἠεαί ΚΑ “ας, Ἰοῖε ὑ. 
13). “726 5σεα 97 καἱξ" : ΤὮΘ αϑ08] ἀπά ρεγῆδρβ πιοβῖ 
δηοϊδηξ παπὶς (αεη. χίν. 3. Ασοογάϊηρ᾽ ἴο [οβερἢαϑ8, 
{Π||5 5864 οὐ ἰαῖκα ἰ5 ἥνε πυπάγεά δηά εἰσῃν ἔαγοηρς 
ἴῃ Ἰἰεηρίῃ, δηάὰ οὴς διυπάγεά δηά ΠΗν ἰῃ Ὀγεδαάτῇῃ. 
Νον οδ] δα τῆς Τϑεδά 564 (α πᾶῆὴς ποΐ ἰοιιηά ἰῃ [δε 
ΒΙΌΪς, Ῥὰς τοὶ υδεα ἴῃ ατεοῖκ Ὀν Ῥαιβδηΐαϑ, δηά [1!η 
1 ,αἰίη ὃν Τ511η}; ἰῃ Ατδῦῖς Βδῆγ 1,1, [ῃ6 “5868 οὗ 
οἱ" (ιν η 5 16. 2)1ε1) 

γεῖ. 17.--. 7ᾳ 116 τεϊαεί 97. 7ογαίαι, 1.6., ποῖ ἴῃ τῆς 
τη -σῃδηηεῖ, θαΐ τη ἴῃς θεά οἵ ἴῃ γἴνεσ, 85 ορροβεά ἴο 

ἰῖ5 Ῥδηὶς (50 ἱπ ἰν. 3, 8, 18), ξξΞξς. “259 7ογάκη," 111. 8 
(ςἔ Ἐ Ζεϊκ. χχνί. 5, νεγα Τ γγε 15 ἀθϑογ θεά 85 “ἰη {ῃς 
της οὗ ἰῆς 56," ᾿πουρῇ 1 ψὰ5 θαϊ ἃ ϑῃογί ἀϊβίδηςσα 

ἔγοπὶ ἴῃ σοπεηδηῖ). 21, “3, γρείν," ἩΪΡΏ. ᾿πδη. δῦ90]. 
ἴάκεη δάνεγθία!ν (ὃ 131, 2). “2: Α ψογά οἴζϊεη τιϑεά 
ἴῃ τῆς 5ἰπριΐαῦ ἴο ἀδποίς [ἢ 15γδα  {|5ἢ ἡδίοη (566 
ΕΧΟοά. χίχ. 6, χχχ. 13; οϑβῇ. ἵν. 1, ν. 6, ὃ, χ. 13), θυ 
1 1ῃ6 ρἷυγαὶ τῆς (ἀεί 65, οὐ παϊίοηβ οὗ πε δαγίῃ, 85 

αι ηρι πῆς ἔγοτι ἴμ6 [εν7ἃ (6.ρ., ἴῃ ῬΑ ]τη 11. 1, 1Χ. δ, 

15, 17). ὝΣΙΣ 95, ||, “ λαά βηέσλεα ογοςείνρ," (οἴ. 
ἵν. 1, ν. 8). 

5011, Ἔαχοθρί δἱ Βοίμβῃθδῃ, ἴῃ {πΠ6 ποτίῃ, δηᾶ δρουΐ Γεγίομο, δἱ 
1Π6 βουΐῃ δπᾶ οὗ (Ὡς απο (νοη ἘΚ δαυπΊοσ, Ρ. 58). ΤΠα ψνοτὰ 
ἐς ΑΥ̓ΔΌ ᾽᾽ σοπλ685 ἴτοτῃ {Π6 δα τοοῖ, δηα ἀδθηοΐθϑ δὴ 1ηΠ80]- 
ἰδηΐ οὗ ἃ τυ, δια τερίοῃ. 
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ΓΗΑΡΤΕᾺΚΝ ΙΝ. 

ΝΈΒΒ. 1-18.---ΟΡίον»ηηῤίρί2ογ 97 ἰζε αςδαρε. 

νεύ τ - πᾶ 1 οαηη ἴο αδς. .. ἐλαΐ γελουαΐ 
σῥαξε προ γοσάμα" : Α.5 ἴῃε σοπηπιδηά οὗ Τἐμονδῇ ἴο 
Τοβῆυδ (νεῖβ. 1-3) ἢ85 ποῖ θεδῆ ἜἼχργεβϑὶν τηεητὶοηςεά 

Ὀείογε (866 1. 12), ΚΏοΡεϊ, ΒΙθακ, δηά Μαϑιγεῦ 5ι0- 

Ῥοβε [ἢ νὰ πᾶνε ἤδθγε [6 ὈϊΪεπάϊηρσ οὗ ἵνο βδεραγαῖθ 
δοσουηΐβ ; Ψ ΏΠ6 οἴμοῦβ, ἐ., ΚΊπιοΝΙ, (αϊνίη, ΝΜ βία, 

απ Ἐοβθητη., ταρασὰά νεσ. 1τὖ-3 δ5 ραγεηςῃείςδὶ, απά 
τεηεγΓ ἽΝ ἴῃ {6 Ρῥ]υρεοτγίεος ((Νον επονδῇ διά 
ΒΡροΚκεη, εἴς), {ῃς δροάοϑβίβ ἴο {πε ἢτγϑδι πεπιϑιοἢ οὗ 
νΘΓ. 1 σοπηπιεηοίηρ, δοοούάίησ ἴο {πεπὶ, δ νεῦ. 4; 
Ὀυὺΐ, 45 1 1. 11, 11. 14,16 ογάεγ οἵ φορά, ταῖμογ ἤδη 

οὗ Ζ7726, βοθῃὴς ἴο 6 [ο]]ονγθά, 50 {Π|ουνίϑε ἤθγο, 7Τῇα 

βϑδοίεά ντζεγ, ψ ϑῃίηρ ἴο σῖνα ἀπε ἱπιρογίδηςε ἴο {Π6 

Ῥδγίοι αν ἱποϊάδηΐϊ ἢ6 15 δρουΐ ἴο γαϊαΐε, γεργεβεηΐβ ἰΐ 
Ποῖ ΤΊΕΓΕΙν 845 ανίηρ Ὀεδεη σοπγηηγμαηάεαά ὃν οϑῆσδ, 
Ὀυΐ, 45 10 γθα ν νν5, Ὁν ]Θμβονδῃ Η:πιβο! Εὖ 

Τῆς Ρίβαια (ο) αἱ [ἢς επά οἱ [Πε6 βτϑὶ οἶδιϑαε οἵ 
ΝΟ 1 ἰ5 δὴ οἷά ργε- Μαβούεζίς τηδγκ, ἀεηοίίηρ ἃ 

Ῥᾶι56 ἰῃ {86 τηϊἀ4]6 οὗ [ῃ6 νεῖβϑε (5ε6. πηδίρ. ηοΐς), 
δηα {ῃς6 σοπηπιεηςσεπηδηΐξ οὗ ἃ ρδιδϑῆδῃ οὐ βεοίίοῃ. 

1 “80 ΖΔΓ 85 ἴῃ τηθδηϊηρ᾽ 15 σοηοεγηθά, Κιμηοῆι, (αδίνίη, 
ΔΏ ΤΏΔΗΥ οἰμοῖβ, ΕΓΘ Ρουθ εν σοτγαοΐ ἴῃ ἰδ κῖπρ᾽ νϑῦβ. τὖ--- 3 
848 ἃ Ῥατεηίῃθβίβ, δηα γθηδεσγίηρ δ Ν) 45 ἃ ρυρογίεςί, ἰμουρΉ, 
στδτητηδίοδ ν σοηϑιἀογθά, πα ἴτοπὶ 4 Ἡθῦτγεν ροϊηΐ οἵ νίδνν, 
πὸ Ὠϊδτοτγιοδὶ 56η86 ψ] ἢ “ }ὰν ᾿᾿ σοηϑεο 4065 ποΐ σοΥΓΟΘΡοῃηᾶ ἴο 
ΟἿΓ Ρ]υροτγῖθοί, θυΐ δἰνναυβ Ἔχρῦαϑϑθ8 (Ὧ6 βιισσθββίοῃ οἰ σ οὗ 
{{π|86 οὐ πουρῃῖϊ. Τῇη15 οϑατὶν Ἡθῦτον ἴοτμι οὗ [πουρῃς δηᾶ 
πατγαίϊνα 156 σοπρ οἴου ονοτὶοοκοα ΌὈΥ Κποῦοὶ, ἤθη 6 ῥτο- 
ΠΟΌΠΟΘΒ 1ὖ-3 8Δη ἱπίοσροϊδίζοη ἔἴτομπὶ ἃ βεοοηᾶ ἀοοσιπηθδηί, δπά 
Βηάϑ5 [ῃ6 δΔροΐοϑβὶβ ἴο νεῖ. 1Ω 1ἢ ψϑυ. 4.᾽᾽ ---ἰζοζί. 
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ΨεΥ. 2.-.οπρὸ (οὗ Π|. 12): ΤΠουρ τἢ6 σοπιτηδηά 
νγὰ5 ρίνεη ἴο [οβῆμδ, {πΠῸ Ρ]αγαὶ 15 ἤαγα υ5664, Ὀεοδι568 

τῆς ἔννεῖνα ἤθη ψεῦε ἴο Ὀς σἤοββη ὃν (ἢς {065 {Π6ηὶ- 
βεῖνεβ (ς, Π|,. 12), θυ  ϑυδ]ςςοῖ, ἀου 6655, ἰο [ ̓ϑἤιιδ᾿ 5 
ΔρΡριοδδίίςοη, δηά, {μπεγαίογθ, βσροκβθη οὗ ἴπ νϑῦ. 4 85 
“2γεῤαγεαῖ " ΌΥ Ὠϊη,. 

ψεῦ 3.--ὺῦ, ΠῸ, “ 2.ε εἰαραίζηρ 2έαος (οὔ) ": ἘΕΤΟΠΊ 
2, ἴο 5εῖ, ἴο ρίδοβ. ἡ5}, 3 γηην (οἴ. 11.1.7}: (οηηςοίϊεά 
ἤεγα ψ ἢ ΦΥΘΌ, δ., “),ῦονε 116 φςῤῥοΐ τυΐφγε δε 2γϊεδίδ᾽ 
7εεἰ εἰοοά ἥγηε, " 50 Αὐτῇ. Νεῖβ., Μαιυγογ, αθβεη, Και. 

ΟΠ οίο, ΝνΝ αἰΐοη (δοῖνρ.), Ἀοβεηηι., ταραγά [{ 85 ἃ ρεγιπηά, 
“ ργξραζδηάο, αρίδηδο," δηά 85 γείογσγίησ ἴο [6 56]6ο- 
τίοη οὗ ϑυϊίαρ]ε ϑβἴοπεβ ; ϑερῖ,, ἑτοίμους δώδεκα 
λίθους; ΜΝυΐρ., “ ἀποάξοίϊπη ἀιιγϑϑίπιος ἰαρίά65 : " 
ογτ,, “Ραγαῖς ἀποάεοίπη ἰαρί 65. “Αμάᾶ αν αἰρτυ»," 
11|., “ τηδῖζα ἴο γεϑῖ." “75 τς ἠοάσίημρ-ῤέαοο," 1.6., ἴὰ [ῃ 6 
Ὀἷαςα οἵ εἊποδηιρηγθηΐ, νἱΖ., αΠΠρᾺ] (νεσ. 20). ὩΠΙ͂Ν : 
τὴ. ρίοῃ. (δ 117, 2) τείεγγίηρ ἴο ἔξ που [Ὁ )3ὲ, ἔβπι. 
ΜΙ ΡΙαγαὶ πὶ, ἐπα ηρ] (δ 121,6, Κξηι. 1); οἷ, ΠῚ ἴοσ 
ΠΝ (1. 17). 

ψεῦ. 4.- 9, “πὰ ἡροεύπα οαἰζρα: 1 ἄοε5 ῃοῖ 

σοπηπθηο6 [ῃῇ6 δροάοϑβίβ, δῃά ξῷ “2ΖὝεῃ" (Αυ[ῇ. 
ψεῖ5.), 586 ποΐε οἡ νεῦ. 1. “άονε ἀε ἀαά 2γεῤαγεα "": 
566 ηοΐβ οἡ νεῖ. 2. Ρυγοῦδθὶν ἢδ68ς ἔνγεῖνε τηεη δά 
Ὠοΐ οΓοβϑοα ονοσῦ ψἢ [ἢ6 τοϑί οἵ {Ὧ6 15γδοὶθς, Ὀαΐ 

Ταπιαί πο ὦ νι ἢ οϑῆσα οὐ ἴῃς Πἰΐῃμογ Ῥδηὶς οὗ [ἢς 
Γνοῦ, νναϊ τσ ἴο τεοοῖνε ἢἰς ογάσγϑ. 

Νεῖβ. 6, γ (716 Οὐγεεΐ 97, 16 δένέήμε Οογημαπα 
σίαίδα.) --- τοι, τὲς, νῖζ., τΠεῖτ ἰακίπρ οὗἩ ἔννεῖνε βἴοηεϑ 
ἢ δηλ, ἀηα βεζίηρσ οὗ ἤδη πρΡ. “9, “ τυλϑὴ: γοιΚ 

εὐἰταγορ σὐαΐ αοὲ," εἴς. (οἷ, Ε Χοά. χίΐ. 26, εἴς. ; Του, 
νὶ. 20, 21). ἽὮὭΡ, “ἐπ Μείμγε {7η6." (οἴ. ΧχΙΪ. 24 ; αδςη. 
ΧΧΧ. 33; Εχοά, χίϊ, 14). πὸ, “ τυλαΐ; 15 ταῦεὶν 
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Ῥοϊηϊεά ψτ ( τ) Ρείογε ἃ ψογά θεριηηίηρσ ψ ἢ Π, ἃ5 
Ποῖα δηά ἴῃ νεσζ. 21 (5866 ὃ 37, 1, Κδεπ}.) 

ψεγ. γ--τοῦν, “τλαῖ" (Αὐτ, Μετ); ϑερέ., ὅτι, 
αἴϊζεγ ἃ νεῖ οἵ βαγίηρ (οἴ. Ἐξέπογ 1{|..4}; πὲ Ψαϊρ. 
“γεῖα," ἃ5 ἴῃ ἀξη. χχχίν. 27; 1 Κίηρϑ νι]. 33. ΤΒ6 
ϑνογάς “276 τυαΐεγ. . . τὐ67γ6 εξ ΟἿ" ἴα τερεαίεά ἴοσγ 
οι ρἢαϑίβ. “λα ὧε 797, ἃ φηφημογεαί" (οἴ. Νυμῦ. 
ΧΥ]. να [χνΐἱ. 40, Α. Ν.]; ῥϑαϊΐπι οχί. 4). “2607 ουδ7": 
2.6., ἴο 811 ροβϊοσιν. 

Ψεγ. 8.--͵ΦΟἈΝ Βαϊ ννὰ5 ἄοης ὃν [ἢς ἔννεϊνα πλεη 5 ἤεΓδ 
Δϑοσ ρθε ἴο “ 2ῴε σορμς 97 75γαφί," Ὀεσδιιβε [ἢ6 ἰογπηοῦ 
Ὠανίηρ θεθη οἤοβεη, βοῇ ἔγοπὶ ἃ ἔγίρθ, εσγε τερτγε- 
δεηΐαίίνεβ οὗ 411] (ῆ6. ρεορίθ. Εογ [ἢ6 τηδϑ8ς, βυχ ἰῃ 
ὈΝἼ}" δηὰ ἴῃ Ὠ)Π5", γείεγγίηρ ἴο 8 ἔξη. που, 5866 ὃ 121, 

6, Ἀεπι.. 1. “Ζ7Ἴεγε," 1.95.. ἴῷῇἍ αἰρσαὶ, ἃ5 (ἢ6 ρἷαος οὗ 

{ΠεῖΓ εποδιηρηηεηΐ ψὰ5 δἰζεγνναγάβ σ4]16α (νεσ. 20). 
ΤἼε ψογά 173) ἀδηοίεβ [δὲ αἱ ἢγοῖ [δ Ὺ οηἷν ἀεροΞίϊεα 
[6 βϑἴοῃεδϑ, δἰϊεγνναγάς [πεν 5σεῖ [ἤδη ὉΡ 85 ἃ πηεπλογίαὶ 
(5ε6 με ψογά ὉΠ, νεζ. 20). 

ΝεΥ. 9.----Ἴἰἰ 15 ἐνιάδηΐς δὲ [ῃ6 ἔννεῖνα δίοηδϑ πγϑη-. 
ἐἰοηεά ἴῃ (15 νεῦβϑε ννεγε αἰ εσγεηΐ ἔγοπὶ [ἤοϑς [η νοῦ. 
8, οἴμεγνϑα {Π6 γίίοϊα νου ηοΐ ἤᾶνα θθθη οηίτίεα, 

δΔηά τῆς νεῖϑε ψοιὰ ἤανε Ῥεσαη ἢ τπς ἰβιογίοαὶ 

ὉΡ᾽). Τὸ πιακ (85 ἀϊβεέγεηςε, ἔπε ϑερί. ἰπβεγίβ ἄλλους 
(Ννυϊρ., αἰος) Ὀεΐίογε δώδ. λίθους. ὙΠδ56 βἔοῃεϑ πᾶν 
ἤἢανε Ὀεεη ΤοοἸ]εοϊεα ὃν ἰἢς ρεορὶς ἔγοτῃ ἴῃς δάϊδσθδηΐ 

βε]4ς. Τῇαε νεῖϑε 15 ηοΐ ἃ ρίοβϑϑ, 45 5οπΊ6 1Π|ηἶκ, ἔοσ τ 

Οὐσμτβ ἰη 411 Μ595. δηά νεγϑίοῃβ (50 Κεὶϊ, ρ. 120). 

1 Βοϑιἄθβ ὈθΙηρ ἃ ΤᾺΘΙΊΟΥΔ] οὗ [Π6 ᾿16ΓᾺ] ρδβδϑαρὲ οὗ {Π6 
᾿κΗΝαΣ [π6586 ϑδίοῃμθϑ ἴὯΔΥ ἤδνε Ὀθθη ἰυρίοδὶ οἵ {π6 ἰθϑ πον 
ΟΥΘ ὈΥ ἴπ6 ῥῬσοδοῃίηρ οὗ ἴῃ6 ἵψνεϊνε δροϑίϊθβ ἴο ἰμαΐϊ 511} 

Ῥτθαΐοσ δνθηΐ, οὐσγ ἔσῃ Ποβῆμδ᾽ 5 ν]οϊοτίουβ Ῥαϑϑαρα [ΠτοΟυΡἪ 
1ῃ6 ]οτάδη οἵ ἀβθαίΐῃ, δηᾶὰ Η1β5 ορεῃΐηρ οὗ ἴΠ6 Κιπράοιῃ οὗ 
ἢθδάνθη ἴο 4]1 Ὀθ]Ίθνοῦβ. 
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«7» 11 »ηαξί 977) 7ογαάση," 566. οὐ ἰἰϊ. 1.7. “ ζγκιίο τἰὲς 
{αγ," 16., ἴο 116 {ἰπ|6ὸ θη (6 νυτίζοσ οὗ 1τἢϊ5 Ὀοοΐς 

᾿νε. Α5 ἃ πιεπλογίαὶ (656 βδίοῃηθβ ἱηαϊοαίεα [6 
Ἔχαςΐ ρἷαςα οἵ ἴπμε ογοβϑίηρ, ἃ5 ἴῆοβε δἱ αἰΐραὶ ἰῃς 
Οἷίδος ψῇδγε, αἴζεγ (ῃ)6 ογοββίηρ, ἴῆς 1ϑγδοὶ 65 ἢγοῖ 
δποδηρϑδά, 

γεῖ. 10.--- Α πώ 116 2γὲοε:5----(νετε) σἑαηαζηρ." Τη 
1ῃς6 πεχί οἶδιιϑα ὉΠ, ἰηβη. οὗἩ ὨΦΕ, ἰ5 ιϑεά ἰηΐγαηβ. Ἵ1, 
οἰ Πογ “τὐογα " οΥ “1. “Αφωογαάρηρ ἰο αὐ ἐλαΐ οδεος 
κογηΙ αγιαἶφα ": τοίειβ ηοΐ ἴο Δ βρϑοίαὶ σοπηπτδηάβ οὗ 
Μοβεοβ δρουΐ ἴδε ογοβϑίησ, Ὀὰΐ ἰηαϊσαΐος [αὶ Τοϑἤιϊδ᾽5 
οὈδάϊδηςε ἴο [ἢ6 σοπηπΊδη 45 οὗ ἴῃς Ι,οτά δοοογάθα ν ἢ 
[86 ἰη]πποίίοης σίνεη ὃν Μοβεβ. ““Ἵμα {δε 2εοῤίφ 
δασίρα" εἴς.: δυςῇ παϑίβα νὰ ἤξοδϑϑαγν, ποῖ ΟἡἱΥ 
Ῥδοδιιδε [με ργίεσίβ θεδαγίησ [ἢ6 δικ ψεέγε ἴο γεπηδίῃ 
βίδηδίησ {11 411] τῇς ρεορίε βἤοι ἃ ἤᾶνε ογοββϑεά 
(ΚΏοΡεΪ), οὐ θεοαιθα ἴῃς ρεορῖε τῆᾶν ἧδανε [εαγεά ἃ 
βυάάδη τεΐαγη οἵ ἴΠ6 ννδίθιβ (566. ηοΐε οἡ [ἰ|. 16), Βαΐ 
Ὀδοδι5ε [ἢς ρᾶϑϑαρσε ἢδά ἴο 6 ςοτηρ εἰεα ὈΥ 50 ναϑβῖ 
ἃ ταῦ τὰἋ46 ἰπ οης ἀν (Κε!]). 

᾿ ΚΟΙ] νν6]} γτοδῖκβ (μδί “16 τηοηυσπηθηΐ ἀϊα ποί 41] οὗ 1(5 
ΟὈ]Θοΐ, ὄνθη 1ἢ 1ἴ οἠἱγ οχιϑίθα ἴοσ ἃ βῃμοσί [π|6ὸ. Τπα δοσουηΐ 
οἵ 1185 οσβοίΐΐοη, ψΏΟ ἢ 885 μαηᾶἀεᾶ ἄοόονῃ ὈΥ ἰτδάϊίοη, νου] 
ὨΘΟΘΘΒΑΓΙΥ ΠΟΙΡ ἴο ρσδβϑογνα ἴΠ6 σϑθτ δηοα οὗ {Π6 τιϊγδου- 
Ἰουβ οσσυγζθηοθ. ΝΟΥ σδῃ ἰξ Ὀ6 δϑβοϊυζεϊν δ σπχα ἃ παι {Π656 
ϑδίοῃμθβ ψου]ᾶ 6 συγ θα αὐνᾶὺ δ οὔσθ Ὗ 1π6 δίγθδῃ), 50 ἰῃδί 
ΠΟΥ οουἹὰ πονοῦ Ὀ6 βθθῇ ΔΩΥ ΠΊΟΓΘ. 8 ἴΠ6 ῥτοϑῖβ αἸα ποῖ 
βίδηᾶ ἴῃ [86 πη] 4416 οΥ ἀδαερδβί ρασγί οἵ [86 τίνοσ, θυΐ 751 ἴῃ [ῃ6 
Ὀδα οἵ [Π6 τίνϑσ, δηα οἱοβθ ἴο 115 δαβδίθσῃ ὑὉδῃκ, δηᾶ 1 νὰ 5 ΡΟΩ 
115 δροί πδ΄ [Π6 βίοῃθϑ γε δεῖ ὕὉρ, δῃηᾶ 85 ψὲ ποι ΠῚ ΚΠΟΝΝ 
ΤΠΘΙΓ 51Ζ6 ΠΟΥ ἴπΠ6 Βιτήηθ55 ψὶὰ ]Οἢ {Π6Υ βἰοοᾶ, 6 οδηηοῖ 
ῬΙΟΠΟΌΠΟΘ ΔΗΥ͂ Ροϑἰςἶνα Ορίπίοη 845 ἴο [126 ροβϑιι οὗ {ΠΕΙΣ 
Τοπιδιηΐηρ. [ἰ 15 ποί {κεν {μδὶ {ΠῸῪ τοηγδι θα ποτα ἴοῦ σθῆ- 
ἰυγί65.; Ὀμὲ [ΠΟΥ οΓΘ ἰηἰθηρα ταῖμοσ 45 8 ΠΊΘΠΊΟΣΪΑ] ἴοσ {Π6 
οχιϑίϊηρ ρεηθγδίίοῃ δηᾶ {πμεῖὶσγ ομΠ]άσγθη, [ἤδη ἴῸΓ 4 ἰδίεσ ἀρὲ, 
ΜΠ Οἢ ψου]Ἱὰ ΡῈ ρογροίυδιν τοτϊηαρα οἵ (ἢ6 τηϊστδουϊοιι8 ΠΕΡ 
οὗ σοᾶ Ὀγ ἴδε πιοηυπγοηΐ ογεοϊθα ἴῃ ΟἸ]ρ 4]. 
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ψεγ. 11.-ς Ὁ 71 4ἦ6 φγεβοηοσ ΟΥ̓ ἐΐο ῥεοῤίσ" (Δυίῇῃ. 
ψεῖβ.): Βυΐῖ 85 ΕΒ οἰςοννῆοσα ἴῃ (ἢϊς ὈΟΟΚ πιδδῆς 

“ῥεγογε" (586ε6 11]. 6, 14, νί. 4, 6, 7, 8, 9), 6 58η16 

56η56 5Ποι14 ρεγμδρϑ θὲ τεϊδϊηεά ἤεγο, {ΠεῈ τηξδηΐϊηνσ 
Ὀείηρ [Παὲ [ἢς6 ρῥγίεϑίβ ογοβϑϑεά (δ τίνεγ, δηάὰ ραϑϑεά 
{Ὠγουρἢ τῆς τυ ἰπ46 οἡ (ἢς ορροϑίϊε Ῥδῃκ, {1 ἔμπα ν 
τοοἷκ Ρ {πεῖν βἰδίίοῃ ἴῃ ἔγσγοηξ οὗ ἴε ρεορὶες. υϊΐρ,, 
“αρΐ6 ῬΟΡΌΪαΓ,.᾽" 

ψέεῖβ. 12, 13.-| }»"}: ΤῊδ ἱπιρεγίθος θα ψ ἢ 1 

οοηδβεο. ἀεηοΐεβ ποΐ {π6 ογάδγ οὗ {{π|ὲ θαΐ οὗ ἐποιυρῆξ 
(οί. ἰν. 1). Τῇηδ δυΐδοσ, πανίηρ ϑἰδίεα τῃδὲ 41 {ἢε 
ῬδορΙα ογοβϑεα, ψῃ1]6 (ἢς ργίεϑῖς Ῥεαγίησ (6 δγῖκ 
οἱοοά ἴῃ (6 τίνοσ, [αἴκας. οοοδϑίοη ἤεγο ἴο δάά ἰδαΐξ 

[πΠ6 {065 οὗ Ἀδυρθη, (δά, εἴς., 44 οδεγεά {ἢ σοηλ- 

τηδπάς οἵ Μοβεβ (Νυπρ. χαχχίΐ. 20, 29) Όν οἵοβϑίηρ 
ονεῦ Ῥείογε {πεῖν Ὀγείῆγθεη. ὉΠ (566 ἱ. 14). 

ψεῖ. 13.--- Δγεῤαγεαῖ 707 1ζ6 τυαγ" : εὔζωνοι εἷς 
μάχην (ϑερῖ) : Τῇε. ραγεςίρίβ ὈΡΠ ῖ5 ἀεγίνεά Ὀγ 
(εϑεηίας ἔγοση γϑῃ, “ἴο δὲ δςξϊνε, “ἴο δὲ πιδηξα ;" 

Ὀπΐ 566 ἔογ δηοίΐῃμεσ ἀδγίναϊίςοη ποΐς οἡ 1. 14. “7216 
2ἐαήης ὁ )εγτοῖο" ἰοτταεὰ τῆς δίρῃμεγ ἴεγγασς οἵ τς 
ποῦ οἵ Ϊογάδηῃ νδ᾽ΐεν, ννῇογε, Ὀν ἴῃς τείγεδαίς οὗ τῆς 
τηουηίζδίηϑ οὗ [πάερα, ἰἰ νι ἀδησδα ἰοννατς [ἢ6 ννεϑί, δηά 

15 δῦουΐ βδενθεη τηΐ]65 Ὀγοδά, ὉΤῃα ρίατγαὶ “ αγαδοίζ " 
15. αἶνναυβ υδϑοα ψιοις ἴῃς αγίοϊα (οἷ. ν. 1ο, ΧΙ. 
32; Ὠδεδὴ ϑίδηϊεν, δήμαζ αμπα αζοοίζησ, ΑΡΡρεπαϊχ, 
δ το). Ετοπὶ {πα ρϑ]πι)-ῖγεαϑ ψῃΐοἢ Πουτγίϑῃθα ἴῃ [Πο56 
Οἱαίη5 [εὐσῆο ἀεγίνεά [15 ἡδΔπιε οὗ “ δε οἱΐν 97 2αἔγις " 
(δας. χχχίν. 3; ]πάᾶροϑ ἱ. 165, 11. 13 ; Ϊοβερμαβ, 
Βεί. γμά., ἵν., 8, ὃ 3). 

ει. 14.--ΟΥ {|.. 7 (ποίε). 
Νεῖβ. 15-18.--- Τῆς οτγοσϑίησ οὗ {πε ργίεϑίβ ψ ἢ 

{πε αὐὔῖκ δά Ὀδεὴ αἰγεδάν γεοογάβά (νεσ. 11), θα 85 ἃ 
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Ιεδάϊηρ [δαΐζαγα ἰη (ἢ6 παγγαίίνα ἰΐ 15 αραίῃ πχεης οηδά 
ἤεῖα ψ ἢ δαάιϊίοηδὶ ραγίουαγα, νυ ΐσἢ οἰθαῦν 5ῃονν 
τῃδξ [ῃΠ6 ρᾶβϑϑαρὲ οὔ {6 Ἰογάδη ὃν [ες [ϑγ86]1{68 
ταϑὲ ἤανε Ὀεδη 7217 αεμέρη5. 

ψ εν. 16.--λ} , “ἦς ἐδείϊ»ο,γν," τί, Ὧν, “ ἴο 54γ 
ασδίη δηά δρδίη, “ἴο δῆγγ, εἰγοηρὶν ": Τῇθ παηλα 
“αὐἱκ οἵ {ῃε εϑείπλοὴν ᾿ ἀεηοίςά {παῖ τῆς ΤΑῦ]65 οὗ 
{π6 Τὰν, Κερί ἴῃ δε ἂαὐὔκ (Εχοά. χχν. 16), ἼἽοη- 
ἰαἰηεα {ἢπ ἐεδϑείσηοην οὗ Τθῃονδῇ δραϊηϑβί ϑἰη ἴῃ πηδῃ ; 
(οἴ, νν»δξ ἰ5 βαιά οὗ πε νψῇοὶε Ῥοοῖκ οὗ τῆς [νν,  ῃϊ ἢ 

ννὰ5 ἰαϊἃ ὑσρ ὃν ἰἢς 546 οἵ τῇς αὔκ, θευῖ χχχί. 26, 
27). ΩΣ ΤΗΣ Ὶ τε “ἡζαϊ" 1,Αἴ., μὲ (δ 155,1, 4; οἵ, 

Ἰυάρες χίν. 15; 1 58η). χὶ. 12). 

γεῖῦ. 18.--- ΤῊς νεῖ ἸΡΠ) ψ ἢ ὃς Ὧδ85 ἃ ρεερῃδηΐ 
86η56, νὶΖ, “τὐ27γ6 φέμεξει κμ (τοπ] 6 πτάαν 
σμαπη 61) ἀπα σε οἡὐ ([ῃῈ ἀτΥ ρτουηα)" (δ᾽ 141). 
“«Ας “εγεοίογογο᾽" (5ε6 ποῖε οἡ ἰϊ, 4). Ὁ, ονεῦ (ςξ 
111. 015}. 

ΝΈΒΞΒ. 19-24.--γεοΐολ ὁ ἦε “εγμογίαί αἱ Οτζραί, 

ψεῖγ. 19.-- 7.ε 3γεΐ γκπορμζλ," 6., ΔΌΪΡ, αἴζοεγνναγάβ 

οδ ᾽ς Νίβδηῃ (566 εηά οἵ 6 ηοΐς οἡ {{. 15). Τῆβ 
γΘαΓ 15 ηοΐ τηδηίοηςά, ὈὰῈ ἰἰ ἀρρεδῖβ ἴο ἤανε θεδη 
{ἢς ἑογε εἰ δἴζεσ [6 Ἄεχοάϊι5 (ἢ ν. 6). Ἰξ, (πεγείοσο, 
ν»Ὲ δϑϑη)α ἴῃς ἀδίς οὗ [ἢς Ἄχοάμς ἴο Ὀ6 1401 Β.0Ο. 
(ὕϑδεγ), παΐῖ οὗ ἴῃ6 ἱπναβίοη οὔ δηδαη ψουά Ὀε 
1451 ΒΟ. “7726 Ἱεμἦ ἀαγν," 1.5., [6 βαπλε ἄδν οἵ {88 
τλοητἢ οἡ ΨΏὨϊοἢ [ἢ6 ρϑβϑοῆδὶ ἰαπὶρ ννὰ5 δεῖ ἀραγί ἴο 
Ὅς ΚΙΠεα οἡ τῆς ἰουγίδεηίῃ (Θες Εχοά. χίϊ. 3). Τῆυς 
(ῃς 5γ8611{{65 νγεῦα γαηλη θα [ῃἢαΐ {Πεῖγ ἀεραγίαγα ουξ 
οἵ Ἐργρί δῃά {μεῖγ βεηΐγδησα ἱπίο (δηδδη ψεῖα οὐηρ 
ἴο ἀοά᾽β τεάδοηγηρ πλεῖον. ὅ0, υπάοῦ {πε αοβρϑεῖὶ, 
οὔ βαϊναίίοη ἔτοηὶ ἢγϑί ἴο ἰαϑί ἰ5 [ῆς ἔγυ οἱ ΟΠ γϑ 5 
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αἰοηδηγθηῖ. “7}5ῳ [{86] Οσ:ζσαξ᾽" (11π., 4 εἴγοῖε οὐ ἢ εεϊ, 
τί, 53, ἴο το], σεπογα!ν νὰ ἴῃ6 γί. ἤδη ἃ ῥΪδςα ; 
(δες Οσγ., ὃ 1οο, 3): 90 ο81164 ὃν δηξοἰραιίοη (566 ν. 
9). ἴἴ νγὰβ ἀρραγεηςν οὐ ἃ ἢ1]Π]οοῖκ οὐ τϑίησ σγουηά, 
δηά, δοοοσγάϊηρ ἴο [οβερῆι5 (44μ22., 10. ν., σᾶρ. 1, 

δ 4), ννὰβ ΒΥ βἰδάΐα, οὐ δἀροὺξ ἥνε πλϊε5 (ΠΏ θη 
ϑίδηϊεν, δήμαξζ αϑμα αζεδίζ, Ὁ. 307), ἰγοπλ [Π6 ΥΙΝΘΓ 

]οτάδη, δῃά ἕδη βἰδαΐα ἔγοτη } ετίσῆο. Ητγε [8 σδΠῚΡ 

οὗ [ἢ6 Ιογαο 65 γετηδ θα ἴοῦγ 5οπΊα {τ6, δηα ννὰ5 

ῬΓΟΡΔΌΪν ἰογεεά : αἷσϑο {π6 Τἀρείηδοϊα ννὰ5 δεῖ ὑΡ, 
1οιρἢ δἴεγιναγάβ σοπχονεα ἴο ΘΏΠΟΙ (ν 11. 1). 

νεῖ. 20.---- ἢ, “ φγεείφα,᾿ οὐ “ σεἰ κ᾽ ἢ 85 ἃ τηϑπΊο- 

τα]. Τα βἴοηεβ πδα Ῥείογε Ῥεθη τηεγεὶν ἀεροϑίϊθά 
(νεσγ. 8). 

ψεῦ. 2:1.--ρῦ, “εὐἦδη" : ϑερί., ὅταν, Νυϊρ,, 
᾿ 4υδηάο (οἴ. 1 ον], ἱν. 22), ἱπουρἢ [ξ 1655 οἴη (ἤδη 
ἢ Ῥεδῖβ (ἢ15 βεῆβε (ὃ 155,1, 6. ΔΙ τἢϊ5 νεῖβε 
οὗ, νεῖ. 6. 

ψεγ. 23.-- οὖ, “δεσαμδε" : ((] 1414, δηά ὅϑυυ.) 

ἐἼΒ6 516 {8 σἤοβθῃ ἴοσ (ῃ6 δποδιηριηθηΐ Ὧὰ5 Ὀθθη ἴοτ- 
τυηδίοϊν 1ἀοπι 864, ΔῇΘΓ τότ ἔμδὴ [ἤγθα ἱπουβδηᾶ γθαγβ, ὈῪ 
16 πιο Πρ οπὶ δ ουΓΒ οὗ [Π6 τη 6 Γ5 οὗ (ῃ6 Ῥδϊθϑίηθ ϑυγνεου. 
ΤΠΗΘ πᾶπὶα [1Π]Ὸ]1|6 ἢ, ψ οἢ 15 ἴπΠ6 βδαπὶαὲ νογὰ 845 Οι]ραὶ, 511} 
ΟἸἰηρδ ἴο ἃ πηουπᾶ δρουΐ [ἤχεαθ Π11165 βου ςἢ- αϑὲ ἔτοπλ {Π6 βροίΐ 
ὙΏΘΓΘ, ΔΡΡΑτγθηῖίν, [86 ΟἿ οὗ Τεπίοῆο τηυβί Πᾶνα βἰοοά, ΠδδΥ 
{πὸ Ὀδδυα] ἐουπίδϊη πον 85 {π6 ϑυ]δη 5 ϑργηρ, δηᾶ οἱοβα 
ἴο {Π6 βδίβερ ὈῬδοκρτουπᾶ οὗ [Π6 1Ἰπγθδίοηβ 8115 οἱ ὯΔ. ΤῈ6 
ποβὲὶ οὗ ἴῃς ρφρρτονβ, αἱ [ἢ 6 σδὴρ ἰμ85 σμοβθῃ ἴοσ Π θη, ΟΓΘ 
δδουΐ ἔνε Βυπάτοα ἔδεῖ ρον (πὸ Ὀεᾶ οὗ 6 Τοτάδῃ, δπᾶ δᾶ 
1π6 σίγθατῃ ἴστοτλ [Π6 ΝΥ δαν 6] Κεὶϊ οἷοβα οἡ με βουίῃ. Τῇ 
τίνοσ ποὺ δᾶ οτγοββϑᾶ ἰᾶὰὺ υπᾶδγηρδίῃ ἴπθ, δρουΐ ἔουγ δηᾶ 
8Δ.- 41} πλ1165 ἴο {86 ϑαϑί. ῚΑἢ ορϑῇ ρϑίῃ ἰγείς ῃεᾶ οῃ 4]] 
5465, δηᾶ ροιτηϊ 64 ἔγθο τηονοτηθηΐ; [ῃ6 νψ4}1} οὗ ἴῃ6 ἢ11}15 οὗ 
7Τυάδῃ, τϑίῃρ οὔθ ἱπουβαηᾶ ἔδεξ αἀῦονβ 1π6 ἰδθνεὶ οἵ [86 οδῃρ, 
δῖ ἴῃ ἀϊδίδησθ οὗ δϑουΐ ἴσεθ τὰῖ]]865 ἴο 16 νψϑϑί, ((οῃμάετγ᾽ 5 
7επξ ζογα, Ρ. 201, ἔ. ; Ῥαϊδϑδίίπε Ευπᾶ Τιάτρὲ Μὰρ οὗ 
Ῥαϊθβίϊηθ, δῃθοί 18; (δι Κιθ᾽ 5 1 }02 7.5 τυ Ζλε 5166, νο]. 11., 

Ρ. 391). 



ΨΕΚΠ. 24.] 77. ΒΟΟΧ ΟΥ 7052 ΧΑ. 6ι 

“ αυΐία "ἢ (Νυ]ρ.). Ἰ)η ἼΣ, “ΚΡ τό ἤααῖ 2αρεοα 
οὐδῦ" : Τῆς ϑδυῇ, οὐ ἴῃς ἴηβη. τείεοιβ ἴο [ἢς 15γ86 1165 
8ἃ5 θεϊηρ ἐϑϑθηζδ!ν τῆς δατηῆς πδίΐοη 85 ἴῃδϊ ψῃϊο ἢ 
οδπα οἷ οἵ ἘΕργυρί. 

γε. 24.----Ἴἰ 15 ἤογα ἀδοϊαγοά τῃ δὲ [ἢ6 τηΐγαοϊα νγὰ5 
ἴο 5εῖνε ἃ ἔν οίοἹ ρυσῦροβα, νὶζΖ,, (1) Το ἱπιρίεϑα [86 
Βεδίμεη ψ ἢ ἃ βεηβα οὗ {πε οηχηϊροΐεηςε οὗ Ϊεπονδῇ ; 
(2) Το Κεερ ἴῃς οι! άγεη οὐ ϑγδεὶ οἰδαάίαδε ἴῃ τῆς 
ἴξαγ, 2.6., [ῆς ννούβῃίρ, οἵ ἰῃεῖγ αοά (οἴ. Εχοά. χίν. 3 1). 
ἘΠ᾿ ῬὉΣ, “ αὐ {δε 2Φοῤῥίος 97 {.6 σαγίζ᾽" : ὙΠοτε βθετη8 
ὯΟ ζΓεάϑδοη ἤστα ἴο [τη ξ, ἢ Κ ΟΙΙ, [ἢ6 ἴοθγπλ “ εγεοΐς " ἴο 

ἴῃς ἰαηά οἵ (δηδδῃ, ἴον ἐῃοιρῇ ἴῃ ν. 1 ἴμε (δηδδηΐίεϑβ 
8ἃΓ6 τηδηςοηξα 85 8ὴ Ἔχδηρίὶςα οὗ {πε εἤξοϊ ργοάιοεα 
Ὀν τῆς πλίγαοὶθ, γεῖ 1 ννὰ85 οὴα Ἔχδηρία οὐ οὗ ΠΊΔΠΥ 
ΤΟΥ ἴο ἰο] ον. “776 λαμά 7 γεψουαΐ,. .. γηράέν " 
(εἰ, Εχοά. 111. 19, νἱ. 1): [πη τς ἰαϑὲ εἰδηδὲ; ογ ὮΝ" 
Ἐν 414, Μδυγεσ, δηά Κπορεὶ νου] γεαά ὉΠ, 1Πε 
ΪηΠη. οοηϑίτγις,, ἡ» ΡΪ]αγ. πά5ς, δα ῆχ, “ “ἡ αΐ ἦεν [1Πε 
Ὠεδίπεη] 2η:αγ ΕΣ »" ὃδυῖ ἴῃς 2εγ7εεΐ, ϑὰγ8 Ἐ εἰ], πᾶν 
Ὀὲ ἰἸεγα υϑεἀ ἴο Ἔεχρίεϑϑ ἴῆες βρεδίκει 5 σαγίαίηΐν οὗ 1ῃ68 
ἀπυΐν οἵ 5σιιοἢ Ποῖν ἴξδαγ ; ἴο ψῇῃϊοἢ [ἢ6 Ὠεαΐῆδη οοι]ά 
ηοΐ, ἃ5 [ες Ισγϑο 65, Ὀ6 βυἈὈ]Υ αχῃογίεα. ἘἘπγίθοτγ, 
411 (ῃ6 δηςοΐεπί νεγϑίοῃϑ [οἱονν [ἢ γεδαϊΐηρ ᾿η (ἢς τεχί. 
ὈΩΤΟΣ, “ αέτυαγς": οἵ, ἥματα πάντα, ἴῃ ἴῃε ατεεκ 
ῬοΘῖϑ. 
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ΓΗΑΡΤΕΚΝ ν. 

ΨΈΕΒ. 1.---71ε Ἐζεεΐ 97, ἐδε 7πυαδίορ οὔ {δὲ 
7μηαφηίαρίς 977, ἐζε απ, 

(οποογηίηρ ἴἢ6 Επηοτ 65 δηα (ὐδηδαηϊζεϑ, 566 {Π|.|0 
(ηοΐε). Ηδετγε τῆς ἔούπιεῦ σἰδηά 85 ες γτεργεϑθηξζαζίνες 
οὗ {πε6 ΠιΙρῃϊαπάειθ, ἴΠ6 ἰδιῖεγ οὔ ἴδε Ἰον]δηάετϑ. 
ΑΔ ἼΔΩΞ, “οἡ {ἦε οἱἤδγ οἱάφ 97 66 7ογάαρ": Νοῖ 

Γείογησ ἴο ἴῃ6 σουπίῖν οὐ ἰῇς δαϑδί δἱάε οὔ τῃ6 
]οτάδῃ, 85 ἴῃ ἱ. 14, 15, θῬῃξ οἡ [ἢς ννεϑβί ; ἔδησε (ἢ6 

δάἀαϊϊίοη οὗ Πρ" (οἵ. 1Χ. 1, χὶ!. 7, χχίΐ, 7). δ πὶ (οὗ, 
1. 10). ΣΡ, “ΜΉΣΙ εὐ ἀααΐ ῥαδοεαῖ οὐεγ" : Τῇς 
ΟἿ τραάβ, 2}, 580 [ῆς6 δηοίθηϊ νεγϑίοῃβ, ΔηἋ 50ΠῚ6 
Μ55., θυΐ ἃ οῆδηρε οὗ ρείβθοῃβ ἰ5 σοῃηπιοη ἢ Ηδρτον 
(δ 137, Κεηι. 2; οἷ. ν. 6 Ῥεϊον). Τα εχργεϑϑίοῃ 
566 Π15 ἴα οἵ δὴ εἌνενιηθθο, θυΐ ψὰ σδηηοῖΐ, 58 γ8 
ἸΚ 61], ἰηΐοσ ἔγοῦὰ ἰἴ οἰἴμοῦ (δὶ (ἢ6 Ῥοοῖΐς νὰ5 νυ θη 

Ὀν Τοβῆια ἢϊπιβεὶΐῦ, οὐ τμδὲ ἰ ννὰ5 οοπῃηροβεά ἀιυγίηρ 
ἢϊ5. ΠΠεεπι6. Τῆς ἰϑίογίδῃ πᾶν ἢανε βροΐζκεη οοἱϊ- 
Ἰεοξίνεϊν, 1.581 δἃ5 [όοϑῆμδ (1 ἷν. 23) τείεγ ἴο ψνῆδί ἢθ 
Δη4 ἃ ἔενν οὔ ἢἰ5 σοηϊειῃρογαγίεϑ δά νυ ὶτη65564, 85 

{Ππουρἢ 1 μαά Ὀεδὴ δεεη Ὀγ 411 ἴῃΠ6 ρεορῖίβθβ. 89") (οἴ. 
1.11): Τῇαν δά ργόρδοὶν ἐβοιυρσῃςξ πὲ ἴῃ6 βννο] ] θη 
τναΐοτβ οὗ (ἢς Ἰογάδη ψοι]Ἱά ρύονε ἔοσῦ ἃ {π|ὲ δῇ 
ἰηϑι ρεγα Ὁ] 6 Ὀδεγογ ἴο [5γδεὶ. 

ΝΈΚΞ. 2-12.---71}ὲ ΟἸγεκηροίδιοῦ ο77 116 εοῤί, απὸ 
Ορἰεὐγαΐῖονε 977, ἐΐάε αδεουεῦ αἱ ΟἸζσαί, 

ει. 2.--- 41: ἐλαΐ ἐϊ»ις" : Ῥτοθαῦὶν ηοΐ ἰαίεσ ἤδη 
{π6 εἰενεηίῃ οὗ [6 πιοηί ΑΡΙΡ, οὐ Νίβαη, [ῆ8 ἀδν 
αἰτοῦ [ἢς αὐγίναὶ δἱ αἱϊραὶ, ἰογ [ῇς Ῥαββονεσῦ ἴοοϊς ρδοὰ 
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οη {δε [ουτγίεθητῃ ἀδν οὗὨ ἴδε 88π|6 πχοηίῇ (5εε νεύ. 10). 
ὉΣΣ ΠΙΒΉΠ, ||, “ Κηῖνε5. οὗ γόοῖκϑ" (οἵ, οὗ Ηϊη5) : 50 
Θερί,, Νιυΐρ., ϑγύ,, δῃά Αὐτὰρ. (οἴ. Εχοά, ἵν. 25). 
Τῃοοε ψνόγα [ἢ6 πιοϑί δηοίθης Κίηά οὐ ἷκηῖνεβ, δηά 

ννῈΓΘ. δβρεοίδ!ν υϑε4 ἰῃ Θηιραϊτηίηρ (Ηετγοά, 11., 86) 
δηα ἴῃ δπηαϑδουϊαιίοη (1ὰν., 5.2, νί. 514; Ονίά, ας 12, 

ἵν.,.237, “αειεο σ1{.6). ΤῊς Αὐτῃ τβ. “ςλαν ξρμῖσνεος," 

οΥ “ ξμῖνω 97 φσάρσες," τὨουρἢ ἀρταοίηρσ ἢ τῆς 56 

οὗ Ὥν, ἴῃ Ῥϑαϊΐηὶ ἰχχχίχ. 44, 15 ποῖ ἤδγε τααιγαά, 

Μδϑην δποίεπί  δηά τηοάδσγη οοτηπηεηΐαίοτα ἢᾶνα βθθῇ 
ἴη τῆς το “τοὶ. ἢ ἃ γείδγεησα ἴο (γί, [γουρΡἢ 
ψοτη ψν τϑοείνε [6 οἰγτουπιοϊδίοη οὗ (ῃς 5ερίγίζ 
(οὔ τ Οοῦ. χ. 4; Ἐοηι. 11. 29 ; (ο]. 1. 11). ϑν, 
“αραΐρμ" (δ 142, 4, Ἀεπι. 1), ἴδε Ιαἰίεγ οἵ {π6 ἔψο 
νεῦὸ5 ἰ5. σεηθγα! ν ρὰΐ ἴῃ τῆς δρὈτγενίαϊεα ἰογπὶ (οἵ. 
ἙἘχοά. ἱν. 19). Τρ, “ἃ σφεοομαῖ ζ2746" : Αἰἷνε5. ἃ 
στγθαῖαεγ ἔογοα ἴο 3η)7ὺ (οἴ, 156. χί. 11), ἀπά τὸ δεύτερον 
(1ὰ46 5): Τῇα πιεαπίηρ 15 ποί [δὲ ἴῃς 58Π|6 ρείβοῃϑβ 
5ῃοι 4 6 οἰγοιπ)οϊϑο 1 ἃ ϑεοοηά [{{π|6, θυΐ (δὲ 4]] 

{ἢε 15γδϑὶ ἴθϑ, νο πά ποΐ Ὀείογε Ὀδθη οἰγουηοίβεα, 

5ῃουϊά πονν υηάεγρο [Πδὲξ τίϊε, 5οὸ {[ἢαξ (6 ψῇῆοϊα 

Ὠδίίοη 5ῃμοι]ἃ ὈςῈ δ οἰγουπ)οίβεα ρϑορίθ, 85 ἴἰ δαά 
Ρεθη δὲ ἴῃς ἌἽεχοάιιϑβ ἔγοπὶ Εργρί (οἴ. Κ οΙ], ἐμ Ζοο.. 

ψεῦ. 3.-..-.-ὸ 7.εὲ ἀπ ὁ7 Τῴε "ογεεβήης," 1.6., (6 ἈΠ] 

ΨὨΐϊοἢ ννας αἰϊζογνναγάβ 50 οδ θά, θθοδιϑα ἐἢ6 ἔογοϑκίηϑ 

(186 ελθ]εηὶ οἵ ἴῃς 5[η5 οὐ {Π6 ἤεϑῇ, (οἹ. 11. 11-13, 

1Π. 1-6) ννεσε θυγίεά [ἢθγ6. ὙΤῇηΐβ “ ἈΠΠ" ((ἰρ68}) 
5. Ργόοραθὶν οἠς οἵ [ἢ6 διρΊ]δοθοιβ ἢ1115 ἢ οἢ ἔογπὶ 
{πΠ6 Πίρῇεϑε ἴείγαοα οὔ [6 ]ογάδη (Π δδη ϑίδῃϊθυ 
κοήμαὶ ἀγα αΐσείηε, νὶϊ. Ὁ. 3207, ποΐς 1). 

ἐρκαααικηρρρνστττπτττσοιστι 

ι 3.5., Του] 8η, αν. Ξμα., ο. 9; δῃᾷ ἐς. 2247 ο2021., κλϊ., 16; 
Οτίρεϑη, ἍἸορῖὶ. ἐρι 7505. ; Τυβίίη Μαγίγσ, ς. ΖγγΖλορ., ὃ 24; 
5, Αυρ., 222 2ος.; Τμδοάοτεί, θώ. 4. 
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ΝΈΕΚΒ. 4-7) (ΗΑ Μεασορ ρίυση 707 156 Οὐ» ηΩΊ,αἿ 77: 
Φ 67. 2).----Δ 7 εὐ. 4.---ὐῦοῦνς ἼΔΈΙ, “ 2.ο γραϑοϑ ἐζαΐ," οὐ “εὐὰγ " 
(οἴ, ὖξ ἜΣ ΤΡΟ, Ὁδαῖ. ΧΧίΪ, 24; 2 ὅϑ8ῃ). χἰϊ. 22). “ὦ 

Ζ.ε 2εοῤί “αἱ εανρ6 ομέ οΥ Ἐρνγ»ρί," 1... ἴ[ῆοβε ῇο νψεῦε 
{ννεηΐν γεαῖϑ οἷά δηά ἀρννᾶγα αἱ [με {{π|6 οὗ ἴῃς τε 6]- 
᾿Ἰΐοῃ δἱ Καάεϑῃ (5εαὲ ΝυπΌ. χίν. 29,32). ὈΛΥΦΘ ὈΠΝΥΞ, 

ποῖ, “ γον ἐάεν ἤαά εο»ι6 ομέ 97 Εργρέ" (1,6 ΟἸεγς ὰ 
Ἐοβθητλ.), Ὀυῖ “ὁ, 417 οογρρ ομἕ οΓ7Γ Ἐργῤί,᾽" 
ἀυγίηρ [Π6 Ἰοῦγηαεν. ὉΤῃα νψογαβ πλοῦα 5. ΓΟΏΡῚΥ ἐπ τῷ 
[6 ῥγεσοβαίηρ ἼΥ13. 

γε εῦ. 5.-., 2ογ, ποῖ ποὺ (Αυτῃ. Ν εγβ.). δῇ ΡΟ: 
ΤῊΣ ραγιίοίρια στ τμῈ ϑυβοίαπεῖνε νεγρ ἰ5 ποῖ μετα 
564 845 ἃ ρῥγείεγιία οὔ ρὶαρογίοςς, θαξ 85 δη δἀ]δεςοΐίνα, 

“γ6 Γ6 ΟἰΓοι ΠΊοΙ56α ᾿ πλοη (Κ 611). Α φεηεζγαὶ οἰγοιηι- 
αἰϑβίοη οὗ [ῃΠ6 ρεορὶβ ὃν Μοϑβεαϑ, θείογε πον ἰε Ερυρξ, 
15 ποῖ γεοογάβά 1ἢ ϑδογρίιγε. Τῇ βἰδίθμηχεπίὶ ἴῃ ἴῃ6 
γετηδίηάεγ οὗ [ἢ6 νεῦϑε σδὴ τοίου ἴο ἴμοβθ [53Ύδϑ] {65 
οηἷΐν ψῇο ψείε Ῥούῃ ἰπ ἴῃς ψ]]!]}ἀογηθϑ5, αἰτοῦ [ἢ6 τα- 
Ὀ6]]Π!οη αἱ Κ αάοοῇῃ, ον 411 οι] ἄγε θοζη ἴῃ {ἢ ἱπίσγναὶ 

Ρεΐνψθε ἴῃ8 Ἄεχοάυβ δηά [ἢς ραββονεγ σε εργαίεά δ 
ΘΙηδὶ ἴη ἴδε ἢγϑί τπιοητῇ οὗ {με βεσοηά γϑαῦ, πλυϑὲ ἤανα 
Ῥεβη οἰγοιηο 564 (5ε6 ΝΌΠΙΡ. ἴχ. 1- ; Εχοά. χιΐ. 48). 

Νεῦ. 6.--οὦἅ δογέν γέαγς," ἃ τουιπά πυπιροί, ἔογ [Π6 

ΡοΠοα ννὰ5 βίγιοιν τὨϊγίγ-εἰρῃς γεαῖβ (βεα δα. Ἰ]. 
14. “ 7Τι αἴ ἦε κπαΐξέοη, 126 7467: 977 τὐαν " : Τῆδ “ »ιδη 
97 τυῶῦ" αὔθ βρθοΐδ!]ν πιεηιἰοηθά, θθοδυβα βοῇ ννοῦα 
ἴοϑ6 ψῇο δά θθθη πυτηρεγεά ἔγογη ἔνεηΐν γϑαῦβ οἱ 
δηά ὑρνναΓά5 (Ν  Ππ,Ό. ;. 45), ἀπά ψῆοβθ ἀοοηὶ ννᾶ58 ἴο 
Ροιίϑηῃ ἴῃ τῆς νι] άἄθγηθθ (ΝΌ ΠΡ. χίν. 29-31); ἡ 

. δ, ποι “ ὀέσαμδθ" (οὐ “νήεγείογε ἢ) γεήοναξ 
ἤαά ᾿“ινογμ" (Βοββηπλ.), θὰ σίνίηρ ἃ τοϊδξίνα 5θη86 
ἴο ΠΡ (ὃ 123}; Βεηάεγ. “2. εὐἦον!," εἴς, 85. ἴη 
Αὐτῇ. Νεῖβ., ϑερί. δηά  υϊρ. “ 70 ρέγψο ἰο 15" : ϑοιηβ 
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Μ95., δηὰ (δε ϑδερῖ., ϑ'υ7υ. Αγὰρ., δηά (μαϊά., τεδά 

ΠΡ ἔογ 35, θὰ: πε ΚἸΒΙΡΏ 18 Ρῥγείδγδθϊθ, ἔογ 1πῈ 
ψογὰ “γαϊδενς" τείεις ἴο [ῃΠ6 ρδίγδγοῃϑ, ἴο ψ ΟΠ 

᾿ς δη6 {πεῖν ροβίεγιν ἴΠ6 ργογηῖϊθα ννὰ5 τηδάθ “4 μηκπᾶ 
)οευήηρ τυϊἦ γε απα ζοη6} " : ΑὮ Ὄδχργδϑϑίοη Γεαυεηΐ 
ἴῃ [06 Ῥροηϊᾳίευςοῃ (566 Εχοά, 11, 8, 17, χίϊ, κ, 
ΧΧΧΙΙ, 3. [ἀνῖϊ. Χχ. 24; Νυπρ. ΧΙ. 27; Ὠευῖ, 

νί. 3, εἴς.), δηά ἀεποίίηρ ἃ ἰαηά το ἴῃ ρύδββ δηά 
ἤοννειβ. Τῆς 5δπ|6 ρῆτγαβε, δϊεγ [5 ι:56 ἤδϑύε ἢ (ἢ6 
ΒοΟΚ οὗ Ϊοβῆσα, ἀοα5 ποῖ γϑ-οσουγ {1 τηθῖ ψίτἢ ἰη 
7εγ. χί. κ᾿, Χχχχί!. 22 ; ΕζΖεϊς. χχ. 6, 15. 

ψεῦ. 7.---  Αψπμάα 1617 δοῆα ὁ γαϊδεαῖ πὸ ἐπ ἐλεῖγ 
οἰεαα,, {λον οσάμα οἰγομημοῖδϑαὶ" ἐσ. σαυδεά ἴο ὈἊ 

οἰγουπηοίϑεα (5ε6 ἴῃ6 δηά οὗ ποῖΐβ οἡ νεῖ. 8): Μδην 
οοπ͵εοΐιγοθ Ὦανε Ὀδθη πιδάθ ΨΥ οἰγουπι)οϊϑίοη νγᾶ5 

 οηλτεα ἀυγίηρ [6 ρεοά Ὀεαΐνθεη τἢς τεθε]]ἰοη δ 
Καάοθῃ δηά τῖ86 αὐγίναὶ δὲ (δηδδη : Ὀυΐ τς {γιθ 

ΓΕΔΒΟῇ Δρρθδίβ ἴο ὃὈ6 [δῖ ϑιρρεκίοα ὈΥ νοτ. 6, νὶΖ.,, 
{4 ἰ(ἢῆ6 ννῆῇοϊς ηδίίοη, ἀπγίηρ [ἢ ρεγίοά, ψνεῖθ 
Ἰπάθγ 4 Ὀδη. Τῇ ἱἰηΐᾳφυν οὐ [ἢε6 ἰαίπεοιθ ννᾶβ8 
νἰ Ξε οἡ ἴμ6 οἰ] άγεη. Τἤογε ννὰ8 ἃ ραγίία] δηά 
τοηρογαῖν, [που ρὴ ἢοΐ ἃ ἴοΐδὶ δηά ἢηδὶ, γεϊεοϊίοη οὗ 
[ἢ6 Ῥδορὶδ ; δηά, [μογείογα, 61] (ἢδ δ] οἱθα ρεγοά οὗ 
{πεῖ Ρυηϑῃγηεηΐς ννγὰ5 δοοογηρ 5ῃςα, {παν ννεῦα ἠοῖ 
δας το {δε ρῥεϊνί!εραϑ ἱπιρ| |6ἀ 1η Οἰγουτης 5ίοη 
δῃηά τῃ6 Ῥάβθονεσ (50 (αδϊνίη, Ἡβδηρθίθηθεγρ, δπὰ 
Κεῖ). Τὸ (δε αιυσϑίίοη, ἢν ἀαοά Βαά πηοΐ ςοη]- 
Γηδηδεά Μόοβεβ, ἤθη (τἢς (Ὠἰγίγ-εῖρῃς γεαΐς οὗ 
ννδηάεγηρ εγα Πηϊβσῃςά, ἴο οἰγουπΊοΐδα [6 Ῥεορὶς ἴῃ 
[ες ρῥ]αίη5 οὗ Μοδρ, ἰΐ 5 Ὀδθη νν6]}} γερ] ἰεα ὃν Κεὶ!, 
[παῖ ἀοά ἀεϊαγεα {με ρΡεγίογταδησε οὗ [πε τίίε, [Παῖ 
Ης πυρῆς ἤτϑὲ σίνε ριοοίβ ἴο ἴῆες ρεορὶες οὗ Ηἰ5 
ῬΟΜΘΥ δηα ΠΊΘΓΟΥ ἰῃ [6 πλϊγϑοιου8 ράσθασα οὗ [δε 

5 
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Τοτάδη, δηά ἴμ5 τεηάδθγ ἴπθπὶ πλοῦε πο! πε ἴο τῃαΐ 
ορδϑάϊδηςε ἴο Μϊοἢ οἰγτοιπηςοϊϑίοη ρἱεάρσεά τ[Π6πΔ0 Νοῦ 
σου δὴν οσσαϑίοη Ὀ6 πλοῦα δι 80]6 ογ΄ {Πεὶγ γεηθν δὶ 
οὗ {ἢεῖγ οονεηδηΐ ψι ἢ ἀοά, ἴΠΔη ψῆθη τε ψνετα 
αροιΐξ ἴο εηΐθῦ οὐ ἃ ψαῦ ν ἢ ἔοσθϑ τηϊρῃτίθγ τ 8η 
{πεγβεῖνε5. Μογζδθονθϑί, [ἢ15 οἰγουτησί βίο ννὰ5 ἴγρίοδὶ 
οὗ τμδὶ “»μασφ τυξίζομέ δαπας" ((οἹ. ἰΐ. 11), )πά, 

(Ὠεγείοσε, νὰ Εν ρεγίζογπμθα ὃν ἡρεάμα, ἃ ἴγρε 
οὗ 6515, αἴϊεγ ἢθς παά Ῥγουρῃξς (ἢ6 ομ]άγεη οὗ 
15 Γ86] ἰηῖΐο (δηδδη, ἃ ἴγρε οὗ (ες (πη γι ϑείαδη ΟΠμυτςοῇ, 

ἱπῖο ψῃο ἢ να αύε ἰηἰγοάποεα Ὁν Ῥαρίίϑπι, ργεῆρυγοά 
Ὀν ἴῃε ραϑβαρε οἵ ἴῃς Τογάδηῃ. 

ψετ. 8.--- δι, ἕο] οεά ὃν με ἰηῆη., τ δ, “ ἀαά 

{72 οἱ 1ο ὅδ εἰγομημοῖδεαὶ " (οἴ. 111,17, ἵν. 1,11). ὨΒΠΠ 
ἽΝ, {π|., “τάφον σαὶ πριαΐϑν ἐφεογμδείνος" : “ ΤῆΘ ρῆγαβε᾽ 

(ϑαγ8 [1,6 (βίο, οὐ Εχοα. χνί. 29) “ βεεπὶ5 ἀεγίνεά 
ἔγογῃ (ἢ ουδίοπι οὗ [ἢς Οτθηΐαϊθ, νῆῇο 5ἱΕ οἡ [86 

στοιηά οἵ ρανεπγεηΐ, ἴογ “ ἴο τεπηδίη πη θσ οηθβο Γ᾿ ἰ5, 
Ριορεγίν, ἴο ταπηδίη ἴῃ παῖ ρἷδοβ ψῃϊο ἢ ννὰ5 ὑπάδγ 
ι5 ψἤεη Με ἢγϑί δῖ ἄοννη." “Ζ71720} ἐΐεγ τὐόγό τυλοίρ " 
(Αυῖῃ. Νεγβ.), πὸ, Κ1ΠῚ τμον ᾿ἱναά," 2.4., [11 τῆν τε- 

οονεῖεά, οὗ 2 Κίηρϑ ἱ. 2, ΧΧ. 7: [{ ἀρρϑαΐῖβ ἔγοπὶ 

αεη. χχχίν. 25 [δαί οἡ (ἢς {πιγὰ ἀδν αἴξεγ οἰγουπ- 
οἰϑίοῃ [15 δἤκἼοϊβ νεῖ 511} ραϊηΐξα!, δηα ἤδῆςσθ 5οΠΊ6 

Βιρροσθοα (παῖ οἡ {Π6 ἰουτίῃ ἀᾶν [6 νοιηά ννᾶβ 
ἢοαϊεα, δηα Ἴοηβοαιδηΐί, 1 [Π18 οἰγτουπγοίςίοη οὗ 

τῆς [5γδϑι 65 τοοϊς ρίδος οἡ ἴῃ τα οὗ ΔΌΙΡ, [ἢς 
ἄδν αἴζξεγ (ῃεῖγ γγίνὶ δὲ ἀραὶ, ἴμεν νου μᾶνα 
[6] ἢο ἱποοηνεδηΐδηοα ἔτοπι [{ οἡ ἴῃ 141 οὗ ΑΡΙΡ, 

αἱ ἰεαςσὲῖ ἤοηα σιῇδποίθεηϊ ἴο ᾿ἱποδρϑοιϊίαίθ {ἢ 6πὶ ἔγοπι 

οαἰίησ ἴῃς Ῥαβϑονθύ. [{ 85, ἰἱηάβεά, θβεη οδ]οϊβα 
{Π4ἴ, θεοδυδε δ [ῃ6 σθηϑιι5 ἴδκθη δἷζεγ ἴῃς {πἰγίγ- 
αἰρῆϊς γεαῖβ᾽ ναηάογίηρ ἰῃ8 Ῥβορίε δπιουηίεά ἴο 
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ΠΟΑΙΪν ἃ τ] ]Π]Ποη, 1 ννὰ5 ἱπῃροϑϑίρθὶα τῆδὲ (ἢς οἱγ- 
οππηοϊϑίοη σοουά να Ὀδθη ρετίογπιεα ἴῃ οὔθ ἀδν ; 
Ρυΐ 1 πτιϑδὲ ΡῈ γεπηθρεγθα παῖ ἃ ἰαῦρε πη οΓ 
ψναεΓῈ δἰγεδάν οἰγοιηγοίβεα (566 ηοίΐα νεῦ. 5), δηά (δῖ, 
τ {πὲ δϑοϊδίδηοας οὐ ἴἢδϑε, [Ὡς ορογαϊίοη οοι]ά 
ΘαϑΪν ᾶνε Ὀεδη ροΐ ονεῦ ἴῃ ἃ ἄδΥυ. 

ψ εύ. 9.--«71ε γεῤγοαεί οΥ Ἐργρέ," 1.2., [ες τεργοδοῇ 
Μ ὮΙ ργοσθοάβ ἔτοπὶ Ερυρί : Εοῦ 6 {πὸ 1868 οὗ 
[ἢς σεηϊίνε 566 158. 11. 7 ; ἘζΖεϊκ. χνί. 5.7, χχχνί. 1; 

ΖερῆΉ. 1. 8. ΤὨϊΒ ταρίοδοῇ ννὰβ ἰῃδξ ἀοά δαά οδϑβῖ 
[Π6πΔ ΟΥ̓́, δηά ἱπίεπμαβδά ἴο ἀεϑίγον τῃεηὶ (οἷ. ΕΧοά, 
ΧΧΧίΙ. 12; Νυρ. χίν. 13-|6: ουῖ. ἰχ. 28, 

ΧΧΧίΙ. 27); [ἢς εηΐγαηος ἰηΐο (ἰδῆδδῃ, διά (ἢῈ 
γεησνν4] οὗ [ες οονεηδηΐ, το δα ἀὐγὰν [Πδΐ Γερτόδοἢ. 
“΄ς εαἰξρα," τ. ἴῃ ΗΘΡ., “ ομδ οαἰραἱ " (ἘΝ), ἱπάεζοτγ. 
24. ρογ8. βίηρ. ὃ 137. “Οτζιας" Ἰἴϊ., “ἃ το! Ἱηρ ἀνναν": 
ἘΤΟΠῚ δδ,, ἴο ζῸ]] ; ποῖ ἃ ἴονῃ, Ὀυΐ ἃ 5116 δηά οη- 

σΑΙΡπΊθηΐ 566ΠῚ πιθδηΐϊ ὙΤῃ6 ΠΑΠῚΘ 5 ρίνθῃ δ]50 
ἴο οἴπεῦ ρἷδοθϑβ (8566, 6.ς., [δευΐ. χί. 30 ; ο5}. χί!. 23), 
δηα ρεϑεῆαρβ ίογ τεαϑοῆβ ψῃϊοῃ ψνουϊά δάπιξ οὗ ἃ 
ἀἰβδγεης ἀεδγίναιϊίίοη οὗ [6 νογά. 

Ψψεῖ. 10.--- Φηπεαρηῤεα ἐρ Οζα" 5: ΤὮῆδ βροῖ ννὰ5 
νν6]1 ουΠδα ἔογ δὴ δησαπιρηιεηΐ, 45 1 ροβϑεϑϑεα Ῥοίῃ 
βῃδάε δηά ννδῖεσ. “Ζάεγν οὐἐσόγαϊεα (Ἰἰϊ., ἴμεν τδάς) 

1 ΤΠοΟυΡῊ {μ6 ἢδπι6 ΟἸΪραὶ 85 [5 ρίνϑη 1ὴ ἀϊγεοΐ 4]] 5] 
ἴο 16 το] ηρ᾽ ΑΝΑΥ οὗ ἴΠ6 τϑργόδοὴ οἵ Ερυρί, γεῖ ἴπογα πᾶν - 
Ἦδνθ Ὀδθῃ 4150 8ῃ δ᾽ Ϊυϑίοη ἴο ἴῃ 6 ΟἸσΟΙΘ οἵ ἔνοῖὶνο βίοῃθϑϑβ, γαϊβϑα 
ΌΥ οβϑῆυδ᾽ 5 ογάἄθιβ (ιν. 8), (ῃ6 ἢγϑί βαῃποίυδγυ οὗ βϑγδθὶ ἴῃ 
Ῥαϊθϑίίηθ. ΜδΩΥ 5: ΠΉ1ΔῚ ΓΙηΡ5 511}} δχῖϑί ἰὴ ΜοδῸ δηᾶ 6Ϊ56- 
Ψ ΏΕΘΓΕ, Δηᾶ, ᾿ηΠα 6664, σΘΌΟἢ ΟΤΟΙ]ΘΟἢ 5 δηα ἀοἸ πηΘἢ5 ψογὸ δϑϑοοϊδίθα 
ἢ [Π6 ΘΑτ]δ δι Τοστη5 οὗ γο]ΡΊΟΩ 1Π δἰ πηοβῖ Ἐν ΤΥ σομπηίτν. ΤῊ 
οἴγοῖα οὗ ΟἸ]ρα] ββϑεῖὴ8 υἱ]τηδίοϊν ἴο μανο Ὀθοοπηθ ἴπ6 56δΐ οὗ 
ἸδοϊαίτΥ (ϑβεα Ηοββϑᾶ ἷν. 15, ἴχ. 15, Χὶϊ. 11; ΑΠΊΟΒ ἷν. 4, ν. 5). 
566 (Εἰ Κιε β 22027.5 τοΐζά {36 8126, νοϊ. ἰῖ., Ῥ. 392. 

21Τ,1., ““2.ε ΟἸἰϊρα]᾽᾽ (οἴ. ἵν. 19, ποί6). 
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446 αςδονεγ" : Τηΐβ ψὰ5 16 βεοοηά Ῥαβϑονοῖ βίποθ 
τ1π6ὸ ἀχοάιια οῃ Εργρίύ. Τῆς ἢιδῖ νὰ5 δἱ ϑίηπαὶ 
(ΝΡ. ἰχ. 1-14). (αϊνίη [Ὠἰηῖκς [δὲ {Π6 σεἸεργα- 

τἰίοη οὗὐ [6 Ῥαββονεῦ ννᾶὰβ ρεγγηϊἰεὰ ὃν ἀοά ἴο 
οοπίϊηυα αἰζεσ [ἢς γϑρϑ]] ἕο δὲ Κδάεϑῃ- Βαγηθα ; νεῖ 
ἴ [5 δίγξδηρε [παῖ ἢο τεοογά οὗ [6 ἔδοξϊ ἰ5. ἰουπά [1 

(ῆ6ς Ῥεηϊαϊευςἢ, ΠΟΥ ἰ5 ἰ πΚεὶν (δὲ [ἢ6 οονοηδηΐ 
{εϑνα! οὗ ἴῃ6 Ῥαβϑβθονεσ ψουϊὰ 6 ορϑβοῖνθά, ψῇεδη 
οἰτουπιοίβδίοη, [ἢ6 ϑίσρῃ οὗ [ἢε σονεοηδηΐ, ννὰ58 αἰβοοη- 

{ἰπυο, [11 586επὶ5 οἷθασ οπὶ Εχοά, χίΐ. 25, Χχί. 
5-10, [Πα. αἴζεγ [15 ἄγϑέ Το] εργαίίοη δὲ ϑίηδὶί, 1 ννᾶϑ8 

ποῖ ἴο Ρ6 τεηδνοα {Π] [Π6 ρΡεορίὶα δά δηϊογεά (δηδδῃ. 
“Οπκ ἐῴάε γρεγίεομἦ ἀ(αγ." (ϑεῈὲ Ἐχοά, χίΐ. 6, 18 ; 
Ι,εν. χχΙ. 5) “751}6 φυορΐη," σὲ ποτε δοςσυγδίεϊυ, 
“ δοίτυεεε ἦς ἔσο φυόδηῖημρς " (Εχοά, χίΐ. 6; ἴον. 
ΧΧΙΙ, 5), οὐ “αὐ 176 φσοίμρ ἄρτυμ 977 τῴς σμη" (Ὀδαῖ. 

χνί. 6. “75 116 2έαἴῃς οΥΓἹ εγίοῖο" (εἴ. ἵν. 1.3, ποΐθ). 
«ΑἹ! τῃ6 στεδῖ τηονεπιθηΐβ οὗ [ἢ6 δποίθηΐς Ὁῃυτγοῇ οἵ 
(αοά νεῖεὲ Ὀερσυη ψ ἢ οαϊίηρσ (ἢ6 Ῥάαββθονθσ. Τῇδ 
15γδοῖο5 δα ἰ(ἣὯ6 Ῥαβϑονοσ, δηδ ψϑοηΐ (ογτἢ τ οη] 

Ἐργυρῖ, δηά ογοβϑαά {8ὲ Κεά ὅεαβ. Του δἷἵα 16 
Ῥαβθονοῦ δ ϑίηαὶΐ, ἤθη τἢ6 [ἀροζηδοῖὶς ἢαὰ Ὀδθϑη 

ταϊβϑά, δηά δεῖ ἑοσίἢ οἡ {πεῖν πηαγοῇ τονναγάς (δηδδῃ - 

δηά ηονν ἴδεν δἷβ ἴπ6 Ῥαβϑονεῦ υπάεγ οϑῆπα, δηά 
ῬὈεραη {πεῖν πηδῦοῇ οὗ νἱοΐοῖν. Ηδτα ἰβ. ἃ ἰεθβοη ἴο 
τῆς (ῃηβίδη Οἤυτγοῦ δηά ἴο Ἔνεῖν ΟΠ γϑείδη 508] ἴῃ 
τ, ποῖ ἴο υπάἀογίακε δὴν σύεδξ ψοσῖκ, Ἔβρθοΐα ἷν ηοί ἴο 
δο [οὐἢ οὐ [15 ννὰν τοι [5 ψογ ἃ ἰηΐο δἰεγηϊν, 
νοις Ῥεΐηρ ἤτγοί ϑιγεηριπεηθά ψἢ τῇ6 Ὀϊνίηο 
ναίουσι οὗ ἴπ6 (ἢ τγίβιίδη Ῥαβϑονεσ, ἴῃ6 ποῖγ Ευ- 
οἤαγίϑι, (Βίβῃορ ννογάςιννοσγῃ, ἐπ ἐρα) 

Δ εοῦ. 11.-ὸόὺ ὺὦὕ2} : Εομπηά ἤδγα δηά ἰῃ νϑζ. 12 Οὐἱΐυ, 
ὙΤΒ Αὐίῃ. ψεγβ. (αἴτογ Κἰπιομὶ δπά ΟἾΠοΓ5) τεηάθεβ 1ξ 
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“ οἰαῖ εογ," 2.6.. ςοτῇ οὗ [86 ραϑί γϑδᾶζ, το Ἴ3}), ἴο Ρ8585, 

ΟΥ̓ ἴο Ρ455 ὈγΥ ; Ὀυΐ [πε β54π|ε ψοζά ἰῃ ϑυγ. δηά Ατσδῦ. 
ΤΩΘΔΠ5 5:ΠΊΡΪῪ “ σογη," οὐ “ ργοάιιςε," δηά ἰ5 ἐγεαιθηῖὶν 
ι5ε4ἃ ἴῃ ἴΠ6 Ταγριπὶθ 85 δαῖι] ἴο 21; ἤδηςς ἰΐ ἰ5 
ῬτοΡΔΌΪς {παΐ [Π6 τί. ἼὩ πα58 δηποῖμεῦ δηά ογίρίῃαὶ 
86ῆ56, νίΖ., ἴο οονεῦ, ἴο ἱπιργερηδίθ, ἴο Ργοάαοε, δῃά 
[αὶ 3; Ἡδτὰ 15. ΒΥΠΟηΥΠΊΟΙ5 νυ] ἢ ΠΡ 1 νΕΙ. 12 

(ςξ 1,6ν. χχίϊ. 39), δηά πιδδηβ “ ργοάποβ," ηοΐ οὗ (ἢς 
ρΡαϑβί, θυΐ οὗ [ῃῆς ρίδϑθηΐ νεαῦ. “Ομ 176 »πογγοτῦ Ὡ͵ 6’ 
ἦε αςεουθν" : ΤὮ15 δχργδϑϑίοῃ (0 Νυπιρ. Κα Χὶ. 3) 
τλδδη5 ἴῃ6 1δ(ἢ οἱ ΔΌΙΡ, θᾷᾳΐ ἤεγα δρραύεηξίν [Π6 
δἰχίθθοτῃ (5ο Και), θδοδιιβα [6 [9γδ6]1{65 οουά ποῖ 
ἰανν }ν δαὶ οὗ ἴπ6 πον οούῃ {Π] [ῃ6 ῥγεβεηϊαίίοη οὗ 
[ῃ6 ψανε-ϑῃθαῦ οἡ “(δε πιοῖγονν δἰζεγ 6 ϑαῦραϊῃ " 
(μεν. χχίϊ. 11) Τα “ ϑαρθδίῃ" ἴῃ (μαῖ ραβϑᾶρε 
ΓΘ64Πη5 [6 ἢγοῖ ἀδν οὗ [τῆς ἔδαβδί οὗ πηϊδανθηδά Ὀγοδά 
(νίΖ., [ὴς τοι οὗ ΑὈΙΌ), οα|1ε4 4 ϑαρθαίῃ, Ὀδθοβιιβ6, 

{ΠπουΡ ηοΐ πεοθϑϑαῦν [ἢ6 βδανθηῖῃ ἀὰν οὗ [Ἃἢς 
ΘΟ Κ, ἰτ ννὰ5 Κερί 85 ἃ ϑαρραίῃ.. ΤὍΤὸο ἰξ σογγεβροηάβ 
ἴῃ τῃϊ195 νοῖβθε [ἢ6 ἰογπὶ ραϑϑονοσ, ψῇηϊοῆ βοπιϑίϊπηθϑ 
ἀεηοῖοβ ἴῃ6 ρᾶβϑοῆδὶ ἰαὰρ (Εχοά. χίΐ. 21), οὐ [88 
ῬΆΒΟΒΔ] πηεὰὶ] (2 ΟὉμίοη. Χχχ. 18), δαΐθβῃ οἡ (ῃς 
δνοηίηρ οὗ [6 1410 οὗ ΑΡΙΌ ; ϑοπηεδξίπχος 1Π6 [δαβί 
οὗ υπῃ]εανθηθα Ὀγεδά, Ῥερίπηΐπρ' οὐ [ἢ6 1τπἢ, δηά 
Ιαϑίϊηρ᾽ βανεη ἄδγβ (ει, κνὶ. 2). ἢν, “ 2αγολφα " 
(ον), (Δ. Ν.) : Ῥαξ ἔογ ἌΣ; ὩδΡ 23 κ, " δατ5 οἵ Ἴοσγῃ 
Ῥακεά ὃν ἴδε ἔτεα " (1μδν. 11. 14), ἃ ἰοοά χηυοῇ το ἰ5ῃεά 
511} ὈὉν [6 Αὐαρβ8. Τῆδθα δηά ἴῃς υπ]εανεηθδα οαἶκαβ5 
(ΠΧ) ρεγίαϊμεα ἴο ἴπ6 ρίοάιιος οὔ [6 πὲνν γεϑγ, 
ψ Ώογοας (ἢ6 υπ]οανεηθά Ὀγοδά, νοῦ τἢ6 Ισογδοὶος 

αίε ντ τΠ6 ράβοῦαὶ ἰδ οἡ ἴῃς ἰουτγίεεπι ἂν 
οὗ ΑΌΙΡ, πιυϑὲ ἤᾶνε Ὀξδθη οἱ οἷά οοζῃ οὗ (ἢ6 ἰδηά. 

ὭΣΩΞ, “ ἐμ ἐλῖς φοίζεδανιο ἄαγ" (5εῈ ὃ 124, Κδη,. 3). 
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ψεῦ. 12.-τ πᾶ {ἦε »εαπγα ἐδασεα," εἴς. (οἷ. Εχοά. 
Χχνί. 35, δηά 566 οἡ “ Μϑδηῃηδ" [ἢς αγίίοϊα ἴῃ ϑιη τ᾽ 5 

διὉ. 2) ε..): ΤὨῊϊ5 τοῖΐδ] σεϑϑαίίοη οὗ ἴῃ πηδῆηα βἤονυββ 
[δὲ 1 Παά Ὀδδη ἃ 7κχ2γαομέος σἰτς ἔγσγοπιὶ αοά, θα ννα5 

ὯΟΨ ψ Πάγαννη, θεσδυβε ἰε Παά βεγνεά [6 ρυγροββ 
ἴογ νὨοἢ 1 ννὰ5 ρίνεη. 80 ἴῃ {6 (ῃγιβείδη (μυγοῇ 
Γαϊ ΓΟ] οι 5 οἱ 5. δηά ρονγεῖθ οδαϑεαά ψἤξη ΠΟ ἰοηρεῦ 
ὨΘΟΘΘΘΑΙ͂Υ. 

Νεῖθ. 13-1, νἱ. 1-5.---ΤΏ6θε νεῖβοϑ, ἢ (ἢ6 6χ- 

ςορίίοη οὗ νί. 1, δ΄ οἰοβεὶν Ἴοοπηβδοῖθά, δηά τεοογά 

τῆς δρρθαΐύδηςε οὗ ες Αηρεϊῖ οὗ ἴῃε Τογά ἴο Γοϑῆπα, 
δηα [6 πιεϑϑθασε Ηδ σανε ἴο Ὠίη,. 

Νεῦ. 13.---ἹΠ 3, “ὁν᾽" (Διυίῇ. ψεῦβ.), 2ε., ἢδαγ 

“ 7ογίολο᾽᾽ : Ἐογ τ1583 πιεδηίηρ οἵ 3 5ε6 ὃ [54, 3, ὦ, 
2 ; δηά οἴ χ. 16, χχίν. 26 : ἀδη. ΧΙ. 18.; Μαΐὶρ. “Ί1η 

δρτοὸ εποῃο." ΚΙ {ΠῖηκΚϑ 1 ἱπρΡ]|165 ποῖ οἠἱν τῃδί 
]οβῆυα ννὰϑ οὐ [πε ουϑκιγίβ οὐ [ογίσμο, ας ἐπδξ ἰη 
ἱπχαρί ηδίίοη ἢε ννὰβ αἰγεδάν ἴῃ ἰ{, 24., νγὰ8 οσουρίθά 
ἢ {πες [Πουρῃξ οὗ σοπαιιεγίηρ ἴἢε ἴονη. “272 ζεῖ 
Μ ἤξξ 6γες αμαὶ ἐροζεα ": ΑὉ δχργαββίοη, 58ὰν5 Κει], 

ὙΠΟ ἀεηοίεβ {πΠῸ ὑπεχρεοίδά εἰρῆς οὗ δὴ οδ]ερῖ (οἴ, 
αεη. χνιϊ. 2, ΧΧΧΙΠ. 1); [ἃ πᾶν αἷθϑο Ὀὲ οἰαβϑεά 
δπιοηρ {πε ηϑίδηςσεϑ οὗ (ἢ6 22εογίαί βγ]α οἵ νυυτίηρ, 
850 οοπηηοη ἴο ἴῃς Ηδῦτενβ, ΌνῪ νη ϊοῆ ποῖ οηἷν [Πς6 
ἀοϊηρ οὗ 4 τπίηρ, Ὀὰΐ (6 τηδηπεῦ οὗ ἀοίηρ [ΐ, 15 
βίδίβα (οὗ, βυςῃ ρἤταβεβ δ5. “ἦε ἀγόοϑδε ρα τυεριΐ," “ ἦξ 
οῤοημσαΐ ψὲς ἤζ5 απαὶ σραΐξε," “ ἦέ 2πμ2 γογίά ζῆς ζαπα αηα 
ἑοοξ δ. δε, “ἃ »παρ᾽" : Θοιηξ 58Υ ἃ ογεαίεά δηρεὶ ἰη 
ΠυπΊδη ἔοτπι, Ὀθπέ [6 δηςίεηξς [εννϑἢ ΟΠυτγοῦ, δηά [6 

ΓΔ] οὐν οὗ {π6 (μγίβείδη Ἐδίμεγθ, ἀρτεα 1 (ἢς Ὀεϊ εῖ 
δῖ 1 ννὰβς τῇς δεοοηά Ῥείβοῃ οὗ ἴῃ6 νον Β]εςθεά 
Τηηϊίν, Τῆς Ννοσά, ΗἊς ΝΈῆο ϑαἱά, “Νοὸ πῆδη ἤαίΐῃ 

β866ὴ ἀοά ((ῇῆε Εδίμεῦ) δὲ δὴν {{|6ι Τῆς Οηϊΐγν 
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Βεροίίεη, ΝΠ Ο 15 ἰη {πε Ῥοβοτῇ οὗ [με Ἑαΐμεγ, Ης 
ἢαῖῇ ἀδοϊαγεά Ηἰπὶ" (Τ]ομη ἱ. 18). Τϊς νίεν ἰ5 
σοηδετηξδα Ὀγ [ἢ6 οοπηπηδηα ἴο [οϑἤμπ ἰῇ νοῦ. 1, δηά 
ΌγΥ νΐί. 2, ῇεγε ἴῃς Ῥεύβοη νὴο ἤδῦα δρρϑαΐβ ἴο ἢ 1Π| 
ἷς ο4]|1εὦ ἡελουαΐ, δῃὰ ἰβϑιιθ5 Η 5 σοτητηδηάβ νἱ ἢ 
αὐϊῃογίν. “«Απαᾶ ἢ} 5 ϑευογαῖ ἄγατορ ἠπ 715 ἀαπμα " 
(εἶ. Νυπιρῦ. χχίϊ. 23, 31; Βδν. 1. τό, 1. 12, 16,Ο 

ΧΙΧ. 15, 22, ῆεία ἴῃς δοὴ οἵ ἀοά ἰ5 τεργεϑθηίθά 
845 Βανίηρ ἃ βῆδγρ ἱψο-οαραά ϑυνοσά). ““Ἵπα 7ροελμα 
τυογιΐ μπίο Πἶὴρι απαὶ σῤοῖο ἐο {7174 1 ΟἸδαγίν, ἐμεγείογο, 
(5 ννγὰ5 ηοΐ ἃ ἀγδδπὶ ΠΟΥ ν]ϑίοη. 

ει. 14.--ὐξ, “ναν" (Αυιῃ. νεῖβ., Ομαϊά., δηά 
Ψυ]ρ.): Μοζγε ϑυϊαθ!ε ἔμπδη Ὁ, [Π6 γεδάϊηρ δἀάορίεά ὃν 
[ῃΠ6 ϑερί. δηά ὅγζ., δηά ἰοιῃμά ἰῃ βοῆς Μ55. Τῇε 
Μαβογα ἄοεϑ ποῖ ἱποϊάς [ἢ15 νεῦβα ἀγηοηρ ἴῃς Ἀερη 
ΘΧΘΠΊΡΙ65 ΘΓ Ν Ὁ 5 υ5εα ογ Ὁ. Ὁ,“ ὀμέ": Αἴδοσ ἃ 

ῃεραῖϊνε (δ 155,1, ἀν, Ρ. 272). )ϑξ ἸπΠο]υ65 [6 5105. 

να (δ 121,1). ὝΦ, “εὐἰῤίατρμ (οἵ), (Δ.Ν.), 45 ἰπ ἀεη. 
ΧΧί, 22, οὐ “ρτγίηςς (οἵ) (ςἔ, θδη. χ. 13, 20, χί!. 1) ; 
“21ε ἀοεί ο7 )ελουαλ" : ΤὮϊ5 Ἔχργεβϑίοη ἄοδϑ ποῖ γείου 
ἴο 6 [Ι5γαρ  ἰσἢ αν, ψῃϊοἢ 15 Ὥδνεῦ 50 οδὶ]θά, 

{[πουρὴ ὑνίος ἀεβογ θεά ὃν ἴῃ6 ρἱαγαὶ, “ 2.6 ζοςίς οὗ 
ἐᾷς 1ογα " (Εχοά. νιΐ. 4, ΧΙΐ. 41); με δίηριϊασ σδη 

ΟὨΪΥ τείεγ ἴο ἴΠ6 δηρεὶβ, 85. ἰη Ῥϑαὶπὶ οχίν!!. 2 (ἸΝΩΥ, 
Αἰ τἀόλ); οἷ. τ Κίηρβ χχίϊ. 19, ὈΟΨΠ πα. “ΔΜ οτυ 
7 ἦασνε εο»ῖ6: ἘΛΊΠ6γ [ἢ6 βεηΐθησα 15 δογυρῖ, ἀηὰ Ηδ 
ν 5 ἀροιί ἴο Ἔχρίδίη ἴῃς οδ]εςΐ οὗ Ηἰ5 σοπίηρ, ἤδη 
Ηδ νδβ ἱπιεισυρίεα ΌΓν οϑῃιδ᾽5 [4ΠΠπὴρ’ ἀἄοννῃ Ὀοίογα 
Η πὶ, αηά δἀ άἀτεβϑίηρ Ηἰη (50 Κ αἰ]) ; ογ (ῃ6 ἐχργαβϑίοῃ. 
5. 5 ΠΊΡΙΥ ἃ βδοϊδηηῃ δηηουησοπιθηΐ οὗ Ηΐ5 Ῥγαβθῆοσ. 
ἡΠΡ 9]; Α5. 115 ψογά ἰ5. υϑεὰ οἵ γενεύδηοε ραϊίά ἴο 

λ ἜῸΥ [815 ἔοττῃ 566 67.) ὃ 75, δι. ν., 18. 
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τεη (2 58ῃ). ἰχ. 6, 8 ; 2 ϑδπη). χίν. 33), 1 ἄοδ5 ποῖ 
ὨΘΟΘΘΘΑΙΪΥ ᾿ΠΊΡΙΥ ἤεγα Ὠ:νίηθ ννούβηΐρ. οϑῆϊα 566 ΠῚ5 
αἱ ἢγοί ποΐ ἴο μᾶνβα γεοορῃζΖεά [ἢς ἔγια ἡδίιπγε οὗ [6 
᾿Βείηρσ Ὠο δρρεαγεά ἴο Ὠίπι, ἔογ δ ᾿δ]]5 ἢϊπὶ Αἀοηΐ, 
“ΤῊΥ Ἰογά, ποΐ Αἀοηδί, “Τῇο 1,ογά;" 

γε ετ. 1 5.-τὸν : Ιτηρεγ. ῥετ. ἀρθοσ. ἴοσ ον, “Ρὰ]], οἵ 
“ῥΙυοῖκ οἵ" δ): ἘῈ δι), ἴο ῬοΪὲ οἵ ἴο [δϑίθη, πηεϑδῃϑβ 
ἃ 8δηάαϊ, οὐ 50]6 διίδοῃεά ἴο {μ6 ἔοοίΐ ὃν ἰβοηρς, ϑερί. 
ὑπόδημα οἵἦ σανδάλιον (30 ἰπ ΤοΞῇ. ἰχ. 5, 13; «ἢ 
σανδάλια, Ματῖκ νί. 9). Οη {1ἢϊ5, 85 δη δοΐῖ οἵ Ὠϊνίπε 
ὨοπΊαρα, 5686 ποΐβ νϑύ. 13, ἄρονθὲ. 01} ἴογ δ Ρ ΠΟῚΝ, 
Εχοά. 11. 5. Τῆς στουπά οὗ Εαἰρὰ] ννὰ5 (ες ἤγϑί 
Ρογτίοη οὗ Ραϊδϑείης νη οἢ ννὰ5 ργοηοιηοσσά δοῖγ (ΠΏ εδη 
ϑίδηϊον, δήμαὶ απο Ραίεείζηο, νἱϊ., Ὁ. 308). 

ΓΗΑΡΤΕΚΝ ΨΓΥἹ. 

ΨΈΚΒΞΒ. 1-27.---7ς Οορφμοεΐ 97 “),εγἼεῖο. 

ψεῦ. 1.-- 15 νεῦβε 15. ραγεηςῃείίοδὶ (566 ποῖα ν. 
13-15), δΔηά [5 ἱηϊγοάποίογν, ἴο νεῖ. 2, θείηρ ἀεειρησά 
ἴο σῆῇον [ῃδξ 50 ίίοηρ ἃ οἱἵν δ [εγίσῃο Ἴοι]Ἱά ηοΐῖ 
Ὦανε Ὀδοη ονεγοοπα Ὀγζ (ἢς [5γδ6 165 ψιποιυΐ [ἢ 6 
Ὀϊνίπα αἰά. πΡ Πρ, “Πτ,, (ν45) σἀμησ ἐς 
φαΐες, αραΐ οἰοσεῖν σμξ ἘΡ᾿ : ΤῊς ραγίορ]65. δχργεϑδ 
ἃ 5ίδαίε οὗ οοηζἰηπδηςα, δηά ἴῃς Ριιδ] ραγίοΐρίςθ, Ὀείηρσ 
ἰηἰοηβίνε, ἀεηοΐε5 (παῖ {Π6 οἷν νὰ5 βεουγεά ψ τ ἢ 

ὈοΟΪ5 αηὰ Ὀαῖβθ, ἴἢε 4] ραγί. οἰπιρὶν [δὲ ἴπ6 σδΐεβ 
ψεῖΘ δδυΐ ((65., 26:., Ρ. 579). Τα ἰδϑὶ οἰδυβα 
οὗ (ἢ6 νεῖβ6 15 δά δά ἰοῦ δι ρἢδϑίϑβ. 

ες. 2.--- ἔδεε τῆς “ (αρίδίη οὗ [Ἔλονδἢ᾽ 5 μοὶ" [5 
ἰἀοητΠεα ἢ “ μελοναΐ," δηὰ βρεᾶκβ ν ἢ δὐϊπογίν 
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88 διοῆ. “17 λανε ρίνεῃ" : ΤΏ ρεγίεοϊ ἀεηοίίηρ [ἢ6 
οογίδίηίν οἱ δοσογιρ ἰϑῃγηθηΐ (οὗ 1. 3). “3, (οἔ 1. 14) : 
Ρυΐίη ορροϑίξίοη ἴο [εγίομο (2.4., (6 ἱπμαθίζδης5) δηά 
115 Κίηρ. 

ψεῖβ. 3-7) )ηπείγμοΐίοης ἄοτῦ ἐς ΟἹΖγ τυᾶς 10 ὅδ ἐαξ675). 
--νεῦ 3.-, 80,30), “ἀπά γε «ἠαῤ εορερασς " (Αὐτῇ. 
ψε 5.) : Βαϊ ἤεγε (ϑαγ5 (α65., Ζελγρεῦ., ῬὉ. 767, κ, Ὁ) 1 
885 {ῃε ἔογοβ οἵ δη ἱτηρεγαῖϊνε (οὗ, ϑερί., περίστησον, 
ψυ]ρ., οἰγου 6). ΥΩ, “2,42. σοΐγρ' γομπα " : ΝΥ τιτδη πλοῖα 
150.4}}ν ἢ, ἃ5 ἴῇ νϑῖ. 11. Ηἰρῆῇ. ἰηΐ, δΌϑο]. οὔ ἢ), ἴο 

ΡῸ ἰῃ ἃ οἰγοὶς ((ε5., Ζεγ., Ρ. 566); Ὦεζα ἰ ἀεῆηδβ 
ΓΟΓΟ δοουγαίεϊν ἴ[Π6 ῥγεοθάϊηρ νεγρ. “ ὀπμερ," ᾿ἴϊ. ἴῃ 
ΗδεΡ., “οπα ἰγεδά οἵ βίγοκε." “2 “αγς": ΤΠα 
ΤΑΔΙΟΠΙηρθ. Οἡ πεθ6 οδἱχ Ἴσοηϑβθοιξνε ἄδγϑ, δηά (ῃαῖ 
ΜὨϊοῆ ννὰ5 τερεαίεα βδανθὴ {{π|Ὲδ5 οὐ [πε βϑενεηϊῃ 
ἄδν, νεῖε ἃ {τἰ4Δ] οὐ [6 ρβορὶε 5 ἰαἰζῃ, ραίίθηςξ, 
δηά οδεαΐδηοα (οἶς, Ηδρ. χί. 30). Τὸ πιεῖα πυπΊδη 
ΤΙΟΆβοὴ [6 τδδη5 ἴο Ὀὲ επιρίογεά ψουά Ὦδανα 
Βδαηεα υἱίογν ᾿ηδαδαιμαίδ. 

Νεῦ. 4.--]Ἱ} 6 πυθαῦ δανθῆ οσουγγίηρ ἔοι {{πΠ|65 
ἴῃ [ἢϊ5 νεῖβϑ6 ἀδηοίθβ οοπιρ εΐθησϑϑ, δηἃ ννᾶ5 ἃ βδογϑά 

Πυθογ : ἰτ νψγ85, [πεγείογο, βυτθο]ὶς οὐ τῆς “2 :υήηδ 
ἄρον ἴῃ ἴῃς ονογίῆγον οὗ [6 γίσμο. “ Βεγ)ῦγε ἐς αγξ": 
ΤΠ 5εδΐ οὗ (οὐ β βρθοίδὶ ρύδαεηςθ. “1 γιηθὴδ, 110 

“ οὐγησῖς Ο9Γ᾽ σφομμαϊδηρο, δηὰ ἤδησε “Ὑ οογηεῖς οὗ 
γμδίζο6." δ", ἀοοογάϊηρ ἴο (εβεηίυ5 (ΖΖες., ἴϊ., 561) 
15. δὴ οηοτηδίοροαίίς νψοζγά, τηϑδπίησ 1001]1Πη|, ΟΥὉ ἃ 
Ἰογία! βοιιηά, ἐογγγβαά ἔγοπὶ [ἢ6 συ] 80 ]6 ἡ", ἀεηοίίηρ 

λ΄ 50 Κου88 διμοηρ ἴῃ6 Ῥεγβίδηβ (ἘΠΕῚ 1. το, 14); διηοηνρ 
[86 δποϊθηΐ [πη6]184η5 (νοη ΒΟ ]ο 8 “4 22. 7961267221, ἰὶ., 224, “ΠΕ ; 
Διηοηρ ἴῃς Ογοοῖιβ δηᾶ ΒοπΔη8 ἴο ἃ σογίδϊη οχίθηϊ, δῃηᾶ ὕσο 
ΔΌΪ διηοηρ 411 παίΐοῃβϑ ψῇθσα ἴΠ6 ψνθεκ οὗ βενθὴ ἄδυβ ν 88 
.(Θ5[8015Πη64, 885 ἰη (μηδ, Ερυρί, Ασγαβία, εἴς. ([ἀ 616 σ᾽ 5 Ολγοροί. 
ἱ,, 88, 178, 1ἴ., 473). 
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“ἃ οἵγίηρ ουἱ, {κὸ ἴῃς ατεαεκ ἰώ δπά ἰοῦ, (οξ, [π6 
Ὠδῖὴς 533", ρίνεη ἰο [ῃ6 ἱηνεηΐογ οἵ βἰγίηρεά δπά 
ψηαΔ ἰηϑίγαπηεηῖθ, ἀδη. ἵν. 21). Οἰδεῖθ, ν ἢ 
Οδγρζον, ἀεγῖνε ἰξ ἔγοπὶ 53", “ ἴο ἔονν σορίοιϑ!ν δπά 
ΜΠ ἢ βόηθα νἱοίθηςθ,, δηά ἤδθῆοα δ3), ἃ τυϑῃϊηρ, 

ῬΡεπείγαϊϊηρ βοιηά. Τὴς Απΐῇ. Νεῖβ. “γαρο᾽ 
λον, ἰ5 ἴτοη δὴ υπυβεά τί, 53), ἴο θὲ ςοπηρτεββεά, 
ἴο θὲ Πατγά, βίσγοηρ;; θη 53) οἵ 53), ἴῃς ϑίγοηρ, 

δηά ἰῃ Αἴ. ὦ γαρε, ἴὰ5 τῆ6 (Πα θα Ταγριη 

ΘΕΏΘΓΑΠΥ ἰγαηβϑαίαθϑ 951) 1, “ {γαπηρεῖ οὗ γαηλ5 μογη." 
Βυΐῖ τηϑην Αταρίς βομοΐαγβ ἄδην ἀπὲ 5" Ἔνεσ τηθϑῃς 
“8 τάτὰ " ἴῃ Αταρίο, δηά ἃ τἿὰπ15 ποίη, θείηρ 5ο]ά, 
σου] ποῖ ετηΐϊξ βϑουπά. "δῖ [80 Τ41164 ἔτοτῃ [15 οἶδα 

δΔη4 5ῆδγρ βοιηά, τί, ἼΒῦ, ἴο θῈ Ὀσγίρμί ((65., 2. 47.}], 2 φ., 
Ἰ, νεῖ, δ, ΠΊΕδηὴ5 ἃ ὁσμέ {ἐγημηηῤεῖ, 1, Αἱ., σ. Αο- 

οογάϊηρ ἴο Εηρεὶ (9222. 97, ἥιεδῖο, Ὁ. 292) ἰἴ ἰ5. [6 
οηἷν Ηδῦγενν πλιιϑίοδὶ ἰηϑίγαυπιθηξς νοῦ ἢδ5 Ὀεδη 
ΡῬΓοϑογνεα ἴο {πε ργεβεηΐ ἀδν ἴῃ ἴῃς τε] σίου βογνίοαϑ 

οἵ τς Τενν5, θείηρ Ὀίοννη αἵ ἴῃς 7 ευννίϑῃ ἤξνν γϑδῦβ 
[οϑναὶ, δοοογάϊηρσ ἴο ῆς σοτηπιδηά οὗ Μοβεβ (ΝΌ ΩΡ. 

ΧΧΙΧ. 1). Τηε νογὰ ἀϊῆοθιβ τοτὴ ΠΊΥΥΠ, [ῃ6 5ιἶνεσ 
{Γυπηρεῖ υϑεὰ ἴο βιπηηοη ἴο νναῦ (ΝΌΠ1Ρ. χ. 2), δῃά 
ΜΠ ἢ ννὰβ5 ϑίγαίρῃξς πὶ ἰού. Τμυβ ἴε8ε Ποηβ οὗ 
ἸΆΌΙ11εα, δϑϑοοίαιθα νὴ οσοσδβϑίοηβ οὗ ρϑᾶςε, βεγνεά, 
{κὲ τῆς οἴμογ ραγίίσυ δῦ πιεηςτὶοηδα, ἴο ἴεασῃ [ἢ6 

15γδϑὶ 85 τὶ ἴῃ6 οοπαηϊεϑὶ οὗ 6γίοῆο νουἹά ὈΘ6 

εἤεοίεα ὃν Πίνίηα ροννεῦ. 9.5. ἸνΡΠ", “Ζ2΄εγ τἤαδ ὀέοτν 
(11, 5841} βέγικε Ὀγ δ᾽ονίηρ ἰπῖο) 2΄δ ἐγμρεῤοίς." 

ει. 5.- 3 ἩΣΌΒ, {|., “ τοΐφῃ ἐλεγν ἄγατο τυΐϊἦ 186 
7μδέίρε ἤογη," 1.5. νΏΘη ἴῃεν ον {Π6 110 1166 ἤογηῃ 
ψ  ἸΙοηρσ ἀγάννῃ ποΐθϑ (οἵ, ΕΧοά. χίχ. 13). [ πιὰν 
θὲ ἤεγε ἴακεη οοἹ]θς. ἔοσ ὩΤΊΒΙΝ (νεῖ. 4). ΠΡΝῚΡ : 15 υϑεά 
Βρθοίδ!ν οὗ ἃ ἡογύμ σἤομ (1 ϑδζα. ἵν. 5), ἀπά οὗ ἃ τυᾶ7- 
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ἐξ ςΞῃουῖ, ἀλαλαγμός (7ε6τ. ἱν. 10); [Π|58. ΙαζίεΓ τηᾶν 
Ὅς τιεδηΐ ἤεύε δηά ἰῇ νεῖ. 205ὅ. ΠΉΏΠΕ, [|| “μα δΚ 
2157 ": Τῆς τηδδηΐϊηρ ἰ5 ποί “τῆς οἷν νν41} 5041} οἱ ηἷκ 
ἱπίο {6 δαγίῃ " (Ὁβαϊ δε ν εῦϑβ., “δβογθθθιζασ 58 56"), 
Ῥυξ (45 Κα) “«ἤαλ ὅθ ουσγίζγοτυη ἥγονε ἐς γομπάα- 
2105, Μᾶυϊρ,, “τὐυγὶ {πηαϊῖα5 οογγαδηΐς οἰν[(αί 5." 
Τῆς ϑερί. πεσεῖται αὐτόματα τὰ τείχη, κιτιλ., [Ὠουρἢ 
ηοΐ ἃ [ἰἰ6γ4] τγεηάεγίηρ' οὗ ἴἢς6 Ηξερτον, ἱπαϊοδίαβ Πδΐ 
[ἢ6 ονογίῆτον οὗ τῆς ννα]}] ψουἹὰ Ὀς εἤεοϊεα ἠοῖ 
ὈΥ δὴν δϑ58} οὗ (6 5γϑϑ]ῖθ5, θὰ ΌΥ τηϊγασι]οι5 
δρεηου. 1)), “ οἰγαῖϊσάΐ δογζογε ἀζηι," 1.6., Ῥαβϑίπρ' ονεῦ 
[ἢ6 ἔδ]]Θη νγ}}, δηά Κεερίῃηρ δ5 δύ ἃ5 ροϑβϑίθὶε ἴῃ 

([ἢ6 588π|ι6Ὸ αἰϊγεοϊίΐοη (οἷ. ο6] 11. 7, “ἴμεν 582]]} 
ΤΑΔΙΓΟὮ ἄνογν οἣδ Οὐ ἢ΄5 νγὰν58 ᾽). ἡδν, “ἦα, αφωρπαὶ ἢ: 

Βοίοιβ ἴο {ῃ6 τυΐϊη5 οὗ [Π6 νν8}1, Όν ραϑϑίηρ ονϑγ ἐπ τὶ 
{ἢν ψνεσα ἴο ρῦδβ5 ἰηΐο [Π6 ον. 

Ψεῖβ. 6, 7.---- οϑῆσπα ἀπηοιησο5 ἢγοί ἴο [Π6 ῥγίεϑίβ 

δηά {δῇ ἴο [ἢε6 ρΡεορὶες [πΠ6 ᾿ποιίγυςίίοηθ ἢ6 δά 
τερεῖνεά, [Ι͂ῃ νεῖ. 7 [ἢ ΟὟ δὰ5 “ἢ καἰά " (80 
τῇς. Αὐἰῇ. Νεῖβ.) ἔογ ἴδε Κ ἸΒΙΡἢ “εν καἰ," Βυΐ 
τῆς ρίυγαϊὶ, ἃ5 Ὀεΐηρ ἴῆς τῆογε αἰβῆσυς γεδαΐηρ, ννὰϑ5 
ῬΙΟΡΔΌΪν αἰΐογεα ἴο [ῃῆ6 σἰηριΐαῦ, δηά πᾶν 6 
ἜΧρΙ αἰηθα Ὁν ϑιυρροβίηρ ἴῃαΐ [οβῆυδ ᾿ϑϑιεά ἢἰ5. σοπ- 
τηδη45 (Πτουρἢ τἢ6 ΘΠοίεγίπὶ (566 ἱ. 10, 11, {{|. 2). 
ἡἼΔ0), “γιοῦ 071," οὐ “᾿ παγοῖ 7ογευαγαἰ " : 50 ἴῃ ἴῃς παχί 

Ὠοιη βίοι, δηα ἴῃ νεῖ. 8 (οὗ. Ῥϑαϊπὶ χὶΐ. 5, Ηρ. ΒΙ1Ρ.). 
γύπα : ὕβεά ςοἸ]εοιίνεῖν ἴοσ 3 ἢ (ἰν. 13, 566 
ηοΐο). ζ(οῦ. ἃ [,μ4ρ., Ἀοβεῃγ]εῦ, αηά ΚηοθεΙὶ υηάογ- 
βίδπα [πε ἴεγπὶ ἤεῖα ἴο ταίεγ ἴο ἴΠ6 ννδύγίογβ οὗ 411 [ῃ6 
{Γ065, δηὰ ἢϑεοΠ (με τεγεννασγά,, Αὐτῃ. Ν᾿ εγ8. ; 566 νεῦ. 
9) ἴο {πε ταϑὲ οἵ ἴπε ρεορΐς, οὐ ἴῆς υπαγεηθα τηυ]11- 

ἰπεσκατεσευσαςα σα στεσκεσαιεπτασα ,ππεοττακαταιτας ας αοκασεστικαι αι πεν το πατετατασαι τὐα σατο πεπεπασεισσια πασαππισσοσσαον πππαπσπσαι τπιἰὐπαινσσσ σε, ὦ 

ΓΑἢ ΟἹ ἘπρΊ 58 ψνοτᾶ, ἐφ. τεαγρυδτά, υ864 4150 ἰπ ΝΠ. 
Χ. 25; 1 581). ΧΧΪΙΧ. 2; 1538. ἢ. 12, ἵν]. 8. 
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τὰἀ6, ψαϊρ., “ τα! φαὰπλ νυ ]ρὶ8 ;" υΐ ΚοΙ] δηά οἴμεσϑ, 
αἴζοσ Κα ἱπιοἢί δηά Ἐ δϑῆὶ, ἰπλϊς (6 ἰογπηοῦ τεγ ἴο (ἢ 6 

δύηθα τηθη οὗ {δε ἰτἰρθε5 οἵ Ἐδυῦεη, δά, δηὰ ἢ] 

τΠ06 οὗ Μῃδββϑθὴ (ῃῆο πᾶν ἤανε ὈῬδεὴ :πἰθηάεά ἴο 
ἴαϊκα ἴπε ἰεδά ποῖ οἠἱὺ οἡ [ἢς οοσδβίοῃ οὗ ἴῃ ραϑϑαρε 
οἵ {πε Τογάδη [ΐν. 12], θαξ οἡ 411 οἴμεν οοοδβίοηϑβ, {{}] 
[6 σοπαιαϑὶ οὗ (δηδδη), πὶ ἱποί δ ὑηάοϑγ {ἢ ἰαϊίεῦ 
ἴεγπὶ [τῆς ννδιγίοσβ οἵ [86 οἵμεσ ἰτρε5. Τηϊ5 νίονν 
566Π|5 ἴο δοσογὰά ἢ νοῦ. 3, νἤεγα ἴῃς σοπηπΊδηά ἴο 
θῸ τουπά (ες οἷΐν 15 σρίνεη ἴο “(ες τξεη οἵ ναῦ " 
οηἶἷν, νος σοπηπηδηά ἰ5 δα, δη [ἢ νϑῦ. 9, πιο 
ΓΠν σἰαϊεά, δίηςς, δονανεγ, [6 {ἰδὲ οὗ. Ὅδη ἰη τῆς 
ΤΩ ΓΟ ἰπγουρῇ [π6 ψ]!ἀογηθϑς αἰνναγϑ Ὀγουρῃξ ὑρ {πα 
τεῦ (ΝαΡ. Χ. 25), ΠΟΝΌΠ πᾶν ΡΟΒΒΌΙν ταΐίεγ ἴο τῃδΐ 
{ἶθα, δηά γργ} ἱποῖαάθ 411 με ταϑὲ οὔ ἴπ6 πιθῃ οἵ 
νν δῦ. 

Νεῖβ. 8-ι1 (7.6 ΕἸγε: 2) αγς ῥγοοδοσίοκ απα ΟΥ̓ΩΥ 
97 Ταγοἶ).----ΔΊ τ. 8.---ἰτν ΝΞ Πὴ), “ απαὶ 1: σα» 10 ῥαᾶδς 
τυλοῦ; οσύμα ἤααϊ τροξον " (Αὐτῇ. Νεγβ): Τῆς ὅγζ. 
γεηάείϑ, “ “κα 1: λαῤῥελεαῖ ἀεοογαἶρηρ 10 ἐἦέε τυογαῖς οὗ 
7οοήπα," ὉὈσῖ 3 ργεῆχβά ἴο ἴδε ἰπῆη. οζϊθβη πηθδηβ 
“ΜΏΘη," οὐ “85 βϑοοὴ 85" (566 (65. 26ζ., 5, δ); δῃά 
πὴ), ΓΠουΡῊ σαηογα!ν [Ο]οννεά Ὁν {πα ἱπιρογίθος ἢ 

ἡ ςοηνοῖδίνα ἰη {Π6 βεοοηά οἶδιι56, 15 οἴζεη [οἱ] οννεά Όν 

1Π6 Ρετγίεςϊ (5εε, σ»., αδη. χχίΐ 1 Κίηρϑ νὴ. 54; [58. 
χχχνίὶ, 38) (Κ 611). 1 Ῥείογε πρϑ Ῥερίηβ ἴῃς δροάοβίβ 
(δ 155,1, 4, 3τἃ ρᾶγ). Τα ατγί. Ῥείογε Ὡδ 2 ἰ5 
οπγϊ 64 (οὗ, νεῖ. 13, δηά 566 ὃ 111,2, ὅδ. “ Δδε,ῶγε 
ἡ ελοναλ," 1.6.. Ὀείοτε 1ῃ6 αὐῖκ, νυν οἢ ννὰβ [ἢ ϑυπηῦο] οὗ 

(86 Ὠἱνίηθς ρύδϑθησα, δηά δἷϑο οδ δα ἤσγα “2.6 αγᾷ οἵ 
2.:ε εὐσνεμαμί," Ὀεοδυδε οοηΐαϊηίησ (6 (4065 οἡ ψῃΪοΟῆ 
(ἢ6 σονεηδηΐ ψγὰ5 τίς η, 

γε, 9.--τῊς Κα ἼΒΙΌὮ, ἸΡΌΡ, γαααίγαβ δὴ 6ἰ]Πρ515 οὗ 
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δ (δ 123, 3), ἀπά [πουρῇ ποῖα οἴζϊδη [Ὁ] οννεά ὃν 
3, ἤδγα ρονδϑίῃϑβ δῆ 800115., ἃ5 ἴη [πᾶρ5 νίϊ. 22 ; Ῥ54]πὴ 
Ιχχχί. 4; ]6΄. ἵν. 5, εἴοιυ: ἤν, “ 26 γογειναγα " 

(Αὐτὰ. ΜΝ εῖ5.), τι,“ φε σαϊογίη (μο50) ": Ρίεὶ ραγί. 
νυν ἢ γί. ϑεα 85 ἃ ποιη, ἔτῸπὶ δ, “ ἴο σοἸ]]εςῖ,᾽ δηά 

“ἴο Ὀγίηρ᾽ ὕΡ {δε ταῦ, “ἀρηγδη οἰδυάετγε " (158. ἱν ϊ. 8); 
50 ἢεῖα ἰη Ρίεἱ (οἷ ΝΠ. Χ. 25; 158. 11]..12 ; 566 ηοΐβ 

οἢ νεῦ. 7). 1ὴ ἩΡτ, “ φοίρρ ομ' ἀγα ὀοτυέηρ " (Αὐ ἢ. 
ψεγ5.), 24., {τυπηρεϊίηρ σοηείπια!!ν (ὃ 131, 3, δ): 
Τα πιεδηίΐηρ 15 [δὶ ἀυπηρ [ἢ6 πηᾶγοῦ [86 {πιπχρεῖβ 
(ςογπεῖ5) σοπεϊηιεά ἴο βουηά. 

ψεῦ. 1ο0.-ττὴν, “ δαά εργωπαρπάρα" (Αυΐῃ. Ψετβ., 
Ἐοβοϑημη. δηά Κι 61]})}: ΤῊϊβ νεῦβα 15. ραγεηςῃείςαδὶ, δηά 
[ἤτονγ5 ἰρῃξϊ οὔ νεῦ. 5. “ὁ «λαΐζ ποὲ οὔομ": ΤῆεΥ 
“νεΓε ἴο 5δῃουί οἡ [ες βενθητῇῃ ὅδυ οὐἱν (5:6 νεζ. 16), ἴοῦ 
ῃοΐ {Π} [παῖ ἀδν νοιἹά τῆς νἱοΐοτν Ὀ6 ορίαϊπθά. Οη 
ἴῃς οἴμεῦ ἄδγϑβ ἴα ἄδερ 5ιΐίθδηοε ορϑεγνεά ννὰβ θεδιιἊηρ 
(6 ϑβοϊθπηηΐϊν οἱ τῆς οσοδδίοη, ἤθη οὐ ΗἸἰπ,156 10, 
πη δγ {πΠ6 συηροὶ οὗ {Π6 δὔῖκ, γὰ58 ροίηρ Ὀείογε {Π6π], 

Δηα ἀρουΐ ἴο αἀϊδβοοηπηῆξ 50 5ρΏ δ! ν {Πεῖγ δηδιηΐθϑ (οἵ, 
Ηδ86. 11. 2ο ; Ζεςοῇ. ἰΐ. 1.3). 

Ψεῦ. 11.-π2ϑὴ : Τῆς Αἴ. Ν είϑ., Κι πςῆϊ, Μδϑῖι9, 

Ἐοβθηγῃ., δηά οἴμοβ, γαη θοῦ “ σημαΐ (Τ᾿ ϑῇιδ) εαμδεαῖ 0 
0 γομηαῖ," Ὀμΐ δ8 νεῖ. 10 58 ραγεηϊῃείίοδὶ, [ῃς 
πογηϊηδίνα “ ]οϑμια "ἢ σδη Ὠδγάϊν ν ἢ ργορτίεῖν Ὀ6 
Ὀοτγονθά ἔγοτῃ ἱΐ, δηά ΗΙΡΏΙΣ οἴζϊδη 85 δη ἱπίζγδῃϑ. 
βσῃϊβοδίίοῃ (566, 6.5.» 22} ἴῃ 2 581). ν. 23, δῃά 300, 
Ῥϑαΐπὶ οχ]. 10ὸ ; (65. 1 62., 4, Ῥ. 577); ἴδῆςσα [ἢ6 

Ψυΐρ,, ϑγι., Ὁμαϊά,, δεά Αὐυΐῃ. Νεῦβ. γεηάοῦ 1 ἤδΓΘ 
1ηἴγαη5. : 50 ἡΝίηογ, αθϑθη., δηά Καὶ. 

Νεῖβ. 12-14.---  ὴ6 βαπὶια ογάδθγ οὐ πιαοῆ, δ5 οὐ 

ἰ(ῆς ἤτϑί ἀδν, 15 γτερεδαίβα οἡ [ῃ6 ϑβδϑοοηά δηά ἴοιιγ 
[ΟἹ] ον Ωρ ἀΔγ5. 
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ψεῖβ. 12.--. 06. φαγίν ": Δοῖίίνιν δηά ργοζηρίί- 
[ὰἋ46 νεΓα οπαγδοίεγίϑιίοβ οὗ [οϑῆμδ. 

ΜῪεῦ. 13.-ηρο δϑῦπ, ὕνεγα) “ οκέμμαζν ῥγοοοφά- 
ἦμρ" : Τῆς ρῥδγίορ]α 85 ἤδγα [6 84π|6 σοηϑβίγαοίίοη 
Μ᾿ ἢ τῆ6 ἰπῆη. 8050]. ἃ5 (ες βηΐϊΐε νεῦ (δ 131, 3, 
Κεηι. 3). ἸΡΌ.), [ῆς6 ἢηϊΐε νοῦ ἰγδαιθηίν συοςεδάς 
ἰη Ηερτοεν ἴο [6 ρατγίἰοἷρὶας (ὃ 134, Βαπι.. 2). 
(εβεηΐιϑ, ἰηδερά ((η ὃ 131, 3, δ), ϑᾶγ5 {παΐ (Πϊ5 15 δῆ 
ἰηδίδηος οὗ ἴδε ἤηϊῖε νεῦρ Ὀείηρ ρυΐ ἰηϑίεδά οὗ ἴῃε 
ἰηβη. (ΤΡΗ, νεῖ. 9); Ῥαξ τδῖμοσ 1 ἤεῦα σογγεϑροηάϑς 
ΜΙ ἸΡΡΠῚ] ἰῃ νεῖ, 8. [Ιἡη {86 ἰαβδί οἰδιιβε ἔπε ΟἿὟΙ 
ὙΠ περά ποῖ θὲ τεδά ἔογ {ῃε Καὶ ἜΒΙΒἢ Ὡ01Π, ἴοσ τῆς 
ἰαϊῖετ, ἃ5 εχργεϑϑῖνα οὗ οοητζππδηςο, αἰ βεγα {π11]Ὶ6Ὸ ΤῸ πὶ 
[Π6 ἰογπλεῦ, δηά ἰγεαυθηῖν (6 1ηῆη. 4050]. δῃά {πες 
ῬδγίορΙα ἂς ἰηϊεγοπδηραά, 566, δ.9., αεη. χχνὶ. 13, 
Τυάρεβ ἵν. 24, 2 38π|. χνΐ. 5, ῇεγε δὴ ἰηῆη. 8050]. 
58 [Ο]Ἱονεά Ὀγ ἃ ρϑγίίοἱρὶα ἰηϑβίεδά οὗ ὃν δηποίῖπεσ 
ἰηῆη. δΌ50]. 

ψεῖβ. 15-ἰὸ (7116 δουρί 2αγς Ῥγοοσεάζΐρρς, 

απο 7ρεήμας ίμαί Οοηεριαμαῖς γεέρρῥεοίζηρ 7εγίεἦο). 
--- εν. 15.-- Οπ ἐᾶε στουσρά ἀκα»: Αοοοτγάϊΐηρ το 
7ενν δ ντίοτθ, [ῃ6 ϑαδῥαϊάᾷ (αν. Το ἴῃς οδ]εοζίοη 
οὗ Ματζγοίοη, [παὶ ἴῃπ5 (ἢ6 Θαρρδιίἢ ννὰβ νὶἱο]αίεά, 
Τογί ]Π!]Δη ταρ 165 μὲ (ἢ6 ννοῦῖκ ἤσγα οοπιηηδηάεά 
γνὰ5 ῃηοΐ ἃ δΒιπηίδη υὰϊ ἃ ᾽νίης νοῦς (Γ δ γία]., ὦ. 
“αγεζονι., ἷν., 1.2). ΧΥΡΩΞ, (ῃ6 ΟἿἿΐ [5 ΡΟΣ, “ αδοφξ ἐδέ 
ζἔριό φαΐ ([ἢ6 τηογῇ) ἀγοδθ": Οη {δε ἀϊδϑεϊποίίοη 
Ῥεΐψαεη 3 δηά 3 5366 ἰϊ.3. πὶ ὈΒΦΊΩΞ, [Π||, “ ερογ αη᾽ 
20 {ψὲς γμέρ," 1.6.,ϑ “ἴῃ τῆς 884π|6 ργεϑογ 6 στηδηηθγ" 

(οὗ, εν. ν. 10, ἰχ. 16). “ δευθη γε": Α5 Τεὔίομο 
ννᾶ5 οὗ οοηϑοίογδῦϊὶς 9'Ζθ, δηά δὴ ἰηΐογναὶ οὗ γοϑῖ ννᾶβ 

ῬΓΟΌΔΟΙν τγεαυίγεά αἴζοῦ δδοῇ οἰγου, [Π6 βδενεη οἰγου [8 
ΤΥ ποῖ ἢᾶνα ὑθεη βηϊβῃθαά {1 (6 οἷοθε οὔ τς 
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ΘΑΡΡαίῃ, δηά {ππ8 τῆς 5ἰδιρῃίογ, νη οἢ ἰο]]ονεα, 
ΤΩΔΥ ποίΐί ἢανε ἴδκβη ρἷδος οἡ {δαὶ ἄδν. 

εν. 16.---- ζάεη 1τἦσ 2γέεσίς ὀέστυ " (Αυῖῃ. Νετβ.) : 
ΤΠΘ νοχὰ “ εὐἦφρ " 15 ηοΐ 1 [ἢ6 ογρίηδὶ. Καὶ] τηοῦα 
σογγεοίν τεηάεγϑ “ 216 φγίσείς ἤααὶ ὀέοεση {δε ἐγιηεῤείς, 
ἐδοη 7οεήμα σαξα," εἴς. 

 εύ. 17.--- Π, οὔσα ὨῚΠ (Ζεοῆ. χίν. 11), “ὦ ἐλῖρρ' 
ἄσυοίφα ": ϑερί. ἀνάθεμα, ἴτοπι ὉΠ, ἴο 5σμπί ὑρ, Ὧπά 
ἤδηςθ, ίο ἀεκνοίθ, ἴο οοηϑδβοογαΐθ, δηα ἴο δχίοσγηχίηδία 

((ε5., 2 δα. ; 866 ον. χχνὶ. 21, 28, 29). 7ε6γίοδο, 

845 Ὀδείηρ τῆς γϑί οἷν σαρίυγαα ἰη δηδδη, ννὰ8 ἴο ὃς 

ἀενοῖεά ν ἢ 411 15 ᾿ηΠριϊδηΐβ (χοερί Ἀδομαθῇ δηά 
ἢεγ Ποιϑθῃο] 4) δηά ριορεγίν ἴο ἀεϑίγισίζίοῃ, ἰῃ νίη- 

ἀϊοδίίοη οὗ {δες Ὠἰνίης υδῖίσς ἴῃ (6 ραηϊϑηπιοηξ 
οὗ (ἣς6 νιοϊοα, δηά δ8 ἃ Κιηά οἵ βιοίἝταἱϑ το {6 

Ι,ογά, ἰῃη δοκηον]εαστηεηΐ οὗ Ηἰ5 οι οὗ τῆς ἰδηά, 

δηά οὗ Ηἰ5 Πεὶρ ἴῃ [189 οοηασιιεϑσί. [Ιἢ [ῆ6 οδ586 οὗ 
(6 οἴμει (ηδδη 5 οἰτἶε5. (ἢ6 ἱπμαθίϊδηϊβ. ΟΪν 
ννεῦα ίο Ἀὲ ἀεβίγογεα, θυ τῃ6 οδίι]α δηά οὐδοῦ 
ΡῬοβϑεϑϑίοηβ Ῥεοδῃθ [ῆς Ὀοοΐν οὗ {π6 σοπαιεγοῦϑβ 
(Τοβῇ. νἱϊ]. 26-7), νεύθαϑ 1 [εγίσῃο ποίησ ννᾶ5 ἴο 
Ὀὲ ργεϑεγνεά (νεσ. 21), εχοθερί ἴῃς δϑνεσ δηὰ ρο]ά, 
εἰς. (νεῦ. 19), ψΒιςοῆ, Ὀείηρ ᾿ηἀδϑίγασί]6, ννεγα ἴο θ6 

Ῥτγοιυρῃς ἰηΐο [6 ἰγεαϑισν οὗ ἴῃς Τιογά (οἴ. Τοβερῇ,, 
ΔΑ» Ἴφ., ν., 1, 5). ΠΙΝΞΠΗ: ΗἸΡΗ. 3 ̓ . ἢ 5., ψΠ Π ράᾶγδρ,, 
ννοἢ 15 ρεῆδρϑ Ἐπιρῃδίίο, “ σἦδ εαγεχεέζν ορπεσαίζεα," 
νυγιτεη ἴῃ νϑσ. 2 5, ΠεΠΠ, θα Ε [Πς ἰοΥπὶ ἤδγα 15 θογγοννεά 

ἔτοπὶ νεγρ5 ἥν (8ες ὃ 75, θη). νί., 21, 8. Αποίδεῦ 
Γεδϑοη ἰοῦ ἢδγ ργεβογνδίίζοη νγὰ5 (ἢ6 οδίῃ οἵ [ῃ6 βρίβθϑβ 
(. 14). 

ψεῖ. 18.-. διε ογμέν ὅφ γὲ ΟἹ γ0ΟΉ.7 ρμαγαῖὶ ἀραΐηεΐ 

66 ἀφυοίφα 1λζηρ, ἐδεΐ γε ἀφυοίε ὦ ἐλῖηρ 1ο Οοά, αμᾶ 
αζο 977 {ἦε ἐλήηρ᾽ ἀφυοίθα ὁ: ὙΩΥΠΕΓΒ ἢδ5 ποί, δοςοζά- 
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ἱησ ἴο [ῇς Αὐἴῃ. Νεῖβ., ἃ τεῆοχ 5θηϑ6, “ εξ )γ6 φιαξέ 
γομγοείυες ἀρομγϑϑα" Ὡού, 88 Κιηοπὶ δηα γιβίυβ 
88Υ, 5 {Π6 ἡ Ὀεΐογε ὩξΙΠν Ἔχρδηδίουυ οἵ ἔπε ἴοτο- 
σοίηρ νεῖ, 4ις., “Τλαΐ τς, σε γὲ ἑαζε;" Ὀυῖϊ Π οϑῇυδ 
Ποῖα ψναῦη5 [6 [5γδϑ} 65 ἡοΐ ἴο δρργοργίαϊε ἴο {πεϑηὰ- 
5εἶνεβ ψῆηδί {πεν πα ρτενίοιϑιν ἀεδνοίεά ἰο ἀοά 
(οῦ, Θεοῦ. χ!. 17) Απιοηρ ἴΠ6 δηςίεηξς αδι}5 δηά 
(ἀεγηδηβ ἔἤθγο οΓα ϑἰ Π1118Γ δηδοϊηδηΐϊ5 ψΊ ταραγά 
ἴο νιμαῖ πδά ὑδθθὴ ἀενοίοα ἴο {πεῖγ ἀδι165 (5668 
Οεφϑαῦβ δε, σαι, νὶ.,. 17; Ταοῖῖ,, Απηπαΐ,, χιϊὶ., 7). 

Ιη {6 αϑί οἰδιιϑα, ὩΣ τᾶῪ οοηΐαίη 8δη 8]] 50 ἴο 
Αοδδη (νἱϊ, 25), οὐ πῖὰν 6 υϑεα Ὀγ ἴῃς δυΐμοῦ υἡ- 
ἀεβίσηεάϊν, βίησα {Π6 8δπὶ6 νοῦν ἰῃ [ἢ6 ϑδτηθ 5656 
οσουΓβ ἰη ἀεδεη. ΧΧΧίν. 30. 

ψεύ. 19.- νόθα: Αοσυ5. ἰοςΐ. (ὃ 118,1, ἃ). Τῆς 
τοίθγθεπος ἰ5 ἴο [6 ἰγεαβιῦν ἴῃ (ἢς Ταρεγηδοὶς (οἴ. 
νοῦ, 24 δαπά Νυρρ. χχχί. 54). 

ψεῖβ. 20-25 (ξαεομέίοη 9.0. ἐλ6 αὖουε-»ιοηομεαῖ 
Οογηριαμαᾶς 97 75 ἠπ6).----7 τ, 20.---Ὁ νὴ, “πηπα 50 
2516 2εοῤίε τἠοιζεα " : ΗΪΡΏ. ἱτπηρογί. ἀροοὺ. οὗ 5), ἴο 
τήΑΪκα ἃ ἰουά ποίβα : ὃ (566 ὃ 49, 2). 1ἰ τηϊρῃΐ β6θη) 
ἔτοσῃ [86 νογάβς ψῃϊος ποχί ἕοϊονν, νίΖ,, “ αμα Ζἦξγ 
δέσευ," εἴς., (δαῖ (86 οῃουζίᾳησ ργεοβαθα [ἢς6 Ὀἰονίηρ 
οὔ ἰδ ἰγυμπηροῖθ, ους τὰς πησχί οἶδιιθϑα βῇονβ (ῃδί 
ΒΌΟΝ ννὰ5 ηοΐ ἴῆ6 ο4856.ὡ. Α5 7οβϑῆιδ, ἴῃ νοῦ. 16, δά 
τηθηεοηδά σῃουζίηρ οηἶἷν, [Π]5, 85 Καὶ] σοπ]εοζαγαϑ, 
ΓΊΔΥ ἜΧρί δίῃ [π6 ογάθσ οὗ ἴῃς νογάβ ἤθτθ. Οοη (ἢς 
τογηδίηάοσ οὗ [ἢ15 νϑῖβε 566 ῃοΐδξ νου, δ. 

Ψεῖβ. 21.--2 ο. εν ἈΠ, “ἀπά εν) πίϊογίν 
ἐἰ2ε1γογεα (ἀενοίε4) τυ ἐΐε φρο 907 4ἦε τετυογά ᾽ (εἴ. 
ουΐ. ΧΙ. 16, ψἤοτα [ῃ6 ϑδηθ ὄἼχργαϑϑίοη 15 1564 
ΒΥΠΟηυτΊουϑΥ ἱ 27} ἘΠ Π9Π). Ὁ ἰ5 Βεγε υιδεά οὗ 
τῆς ἰηβίγαυχηεηΐ (566 (σ65., 2.62.) ; ἰξ 15. ἃ ραγίίοϊβ νι ΐοἢ 
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ῬΓΙΟΡΕΥν ἀεποῖεϑ ταϊαιίίοη ἰῃ [6 ψίάδϑι βεηβθθ, δηά 
15. ποδί σοπηπίοηϊν τὸε “{ς 20, “εὐ γερῤεοΐ 10," 
(ἢ6 Ρῥγεςοῖίϑβα σγεϊδίίοη Ῥείηρ ἰεῖς ἴο Ὀὲ ἀεί(εγηηθα 
Όν [δε οοηίαχίέ. Τῆς ψῃοΐίδβϑαϊα Ἂχίεγηϊηδίοη οὗ 
1ῃ6 ἱπῃαρίίδηϊβ οὐ 76γίοῇο ννᾶβ ιι5{|6Πε ὃν {δεῖν 
δηούγμοιι5 νυ κθάηθθθ, [6 {{|6ὲ σίνεη [ἤδη ἴοτγ 
Τερθηΐδηςσα, δηά [τἢ6 πεορθϑϑίν οὗ πιαίκίησ (Πεη] ἃ 
νναγηΐηρ ἴο οἴδμεῖϑ, δηά ἴο (ἢ6 5γδϑ 165 1 Ῥαγί συ αγ, 
οὗ [ῃ6 ἀννίμ]! σοηβεαιδησαϑβ οὗ δῖη, Τῆδί πηδην ἱπηο- 
σεηΐ οἤι ἄγε ψψεγα ἱηνοϊνεά τη {Π6 ἀεϑίγιοίίοη 5ἤον8 
[δὲ {π6 σι] οὗ ραύεηΐβ πᾶν ὰ νίϑ᾽[εα ἴῃ [ἢ 15 [16 
οὐ {πεὶγ οβδθργίησ, (πΠουρῇ ἀοιδί]655 411 νῆο ἀϊα !1ἢ 
Ἰηΐδηον δε οδ]εςοΐϊβ οὗ (τῆς Ὠἰνίης πλεύου, Ὀείηρ ἀε- 
ἱἱνετε ἰγοηὶ δίῃ δηά ἰ[5 σοηβθαιθηςθβ, δηα πιδάθ 
Ρατΐαοιβ οὗ εἴεγηδὶ παρρίηῃβϑϑ. 

ψεῖβ. 22. ---ἼϑιΣ 15 δε Πεῖα ἃ5 ἃ ρὶἰυροτγίεοίς 

(Κοϑεητη. δηα 611), ἴοσ 1ἴῈ 15. βαγάϊν {|κεὶν τῆδι (ἢϊ5 
ογάεγ νγὰ8 ρίνθβη οἱ ψῇδη ἴπ6 σαζηαρε πδά Ὀεδρτῃ, 
δηά ποῖ ψῆθη ἰῆς σοπμηδηάδβ οἵ [οϑῆϊνια ννεσ ἰϑϑυθα 

(νεῦ. 17, εἴο.) “Ὅσο γε. .. λομδθ᾽" : Ήδῃηςε 1[ἴ{ ἀρΡθδῖβ 

1Πὲ Πδΐ ροχ(ίοη οὗ {π6 νν8]}}, ἀραϊηβδί ψῃϊοῇ (6 ουβα 
οὗ Βδοῦαθῃ δα Ὀδδη Ὀυ1|, Δα ποὶ [4||6ἢ νι Ἐπ 

Γεϑί ; ἃ οἶεαῦ ρτγοοῖ οὗ [με ϊνίης ᾿ηϊεγροϑβιίοη ἢ ἢογ 
ἴανοιιύ. “ἧς γέ ξενογέ προ ἤ47 " (866 1ϊ, 1.4). 

γε. 23.-- Ὁ): Νοῖ, 8ἃα Κιίμιοίι, “ “εγναμίς," 
{πουρ ὍΣ), Κ6 ρυθῖ, βοπηείίπηθθ πηδϑῇβ ἃ ϑεῖνδηΐ, 

Ῥυϊ “ γοη)ι᾽ γ9:671," 85 ἴῃ Α. Ν.., ϑερί. δύο νεανίσκοι, 
ψυϊρ. ὰνεηε8 (εἶ. αεη. χχίΐ. 3, χχχίν. 19, Χχ χυῖ. 2; 

]υᾶρὲβ νῖ!]., 20). “4127 ὀγοΐἦτγς" : Βαῖ ἱποϊπάϊηρ 
5ἰβίεγβ, Μψῆο ᾶἃγὲ πηεηξοηθά ἱΐ. 1.3. πο... ὄῃτς, “ αἀἦ 
«ὐἦο ὀδεοίρηρεαί 19 67," 2.6., 411 ἢεγ Ὠοιβεῆο ά, ποΐ 8]] 

Ὦοῦ ροοάδβ, οὗ ψῇῃϊοἢ πὸ τῆοσα οουἹά αν Ὀεδη το- 

τηονεά ἤδη εδοῇ ρείϑοη σοι] σδιγν (οἴ. [{. 13). 

6 
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“4 λεγ γαρείος" (ΗΠ Ἔρταν), 2.6., 411 Ποὺ τεϊδίίνεβ ὉνῪ 
ὈΙοοά οἵ τηλϑίίαρε. ““41μά4 176) ἰε7ὲ “λον (Ἰἴϊ., τάς 
[δηλ ἴο το50) ον τας ἐζς σαγερ,᾽ εἴο. ΤΠ] {πὸν Πιδά 
Ῥεδθη ργοβεϊγεΖεά ἴο ἔπε [ϑν]5ἢ τα] ρίοη, {παν σου ]ά 
ποΐ 6 δάηιεἀ ἴο [6 σδΠΊρΡ, ἡ ΠΙΟἢ ννὰ8 Πα] ]οννεαὰ Ὁν 
τῆς αὔῖκ, ἰ[ῆς βεαί οὗ (σοά᾽ 5 ρύδβϑεηςδ. 

ψεῦ. 24.--- Απα τἦξφν δωγηζ" (866 ποίθ, νϑῦ. 17): 
ἘΔΟΠΑΡἢ 5 ἤουβε 5 η0 ἀουδέ σοηδιτηθδα αἾ50, δηά, 
{πεγοίοσθ, ἤθη “ {τανε ]οῖβ οἵ ἴπε τη α]6 ἀρὲ5 ργδ- 
ἰεη4 {παῖ {πεν ἰουπά [ἢς Ὠοιι5ε 511] οἰδηάίηρ, να 
ταυβῖ δεῖ 115 ἀἄοννῃ 85 οὔας οὗ [ῖἢ6 τήδην ἀδ] 55 
ψἰοἢ ψεγα Κερί αἰΐνε ἔοσ σδηζισγίεβ Ὁ. ρίοιυβ βυρεγϑι- 
(ἰοη ἰῃ (δες Ηοΐν 1,δηά" (Κεῖ). “7Ζάφ ζομδε οὗ 
7ελουαλ," 1.6., [ῺΣ Ταρογηδοὶα (οἴ. 2 5δ8ῃι. χὶΐ. 20 ; 
Ῥϑαὶπὶ ν. 8) : ΤΠε ἴογτῃ Π3 15. 850 ιιϑεά οἵ ἃ ἰδηΐ, οἵ 
τονδῦ!] 6 ἀνε! πτηρσ, ἰῃ ἄἀξδη. ΧΧνΙΐ. 15. 

ψεῦ. 25.--- πα σἦσ ἀἰπυοίξ. .. πρηίο δὲς ὧαγ᾽": 
Ηδηςα ἰΐ βεεπι5 [πδΐ 5ῃη6 ννὰβ δ'ῖνα ἤδη [15 Ὠἰβίοσν 
ννα5 ψυὶιιίθη, δηα τἢς δος [παΐ 9ῆε ἀννοὶε ἴῃ [5τ86] 

ἰτΡ] 165 τῇ 5816 ἢδά δηιρύδοθα (6 Ἡδῦτεινν τεϊρίοη. 
Νεγ. 26 (ὥμγϑοο οπ {ἦε Κοόνμηαογ 97 7ογίωλο).-ττ 

“Απ5α 7ροεάμα αὐγεγεαῖ ([Π6τ)," 2.5., “Ὧδ 5βοϊεπληὶν 
σμαγρεά ἤδη" (οἴ. τ Κίηρϑο ΧΧΙΐ. 16), οΟΥ “τηδάε ἴο 
θα " (ο΄. ἄἀεη. χχίν. 3, δῃά [ῃς ατεεκ ἐξορκίζω, 
Μαῖίι. χχνὶ. 63.), ἭΝ, “μα " (οἴ. τῆς οὐτθε οὗ 
Αραπηδηγηοη οἡ [1Ππτὰ, ϑίγαρο, χιϊί,, σἂ. τ, ἢ 42; 
δηαἃ οὗ ϑοϊρίο οὐ (δγίαρε, Δρρίδῃ, 110. ἱ., οἂρ. 20). 
«εγογε 7εὐουαἦ," 1.5. Θονδῇ Ηἰπη56}  Ῥεΐηρ [ἢ6 

πάρε, ἀπά ἰηβίοϊηρ ἴπ6 ρυηίϑῃπιθηῖ. “ ἵζάαο γίδοίξ 

Μ“ απὰα ὀετείδ," 1.6., ΜὮΟ 5411} αἰίζεπιρί ἴο 114 (οὗ 

Νεῇ. 1. 18, “ 1εὲ Ἡ5 γίδο τῷ απα δμα" Ζ.6., Ιεξ ἃς 

Ῥερίη οἵ δἰίετηρί ἴο Ρι11 4). Κῆορεὶ, Κιιο (ἔηεε. 9 
Διό. 211), δρᾶ οἴδεῖβ, υπάἀεγθίδηἀά πρῷ Ποῖα ἴῃ ἰΐβ 
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ΟΥΑΙ 56η56, “(ο Ὀι114 ; ἢ Ῥυΐ ἰΐτἨταίῃεγ ἀδηοΐες “ ἴο 
[ογν, ἰοῦ 1 ἢᾶ45 {ῃαΐ τηεδηΐϊηρ ἰη 2 Οδτοη. Χίὶν., 

ψοτα, αἴτοσ ἰἴ ἰ5 βαιά (Πα Α954 Ὀυ1] ἰδησοαά οἰτ65 ἴῃ 

]υάδῃ (νεγ. 6), ἰΐ 15 δάἀεα [πὲ ἢε 5αἰὰ υηἴο [πα δῇ, 

“719ὲ μα ὀμήα ἐζθδε οἰζῖθς" (2.5., ἰδεῖ ἃ ἰοτεν (ἢ 656 
οἰτ[65 ὑνῃσ ἢ πᾶνα Ὀδδη δἰγεδαν Ὀ1111), δηα πλακο δρουΐ 
[Π6πὶ νν41}15 δῃηἃ ἴοννείβ, δἴο. ; 580 ἴῃ 1 Κίηρβ χν. 22, 

“4..« δεῖ" (ἐ.6., ἰοτι Η 64) τυΐξᾷ ἑάθνε σοόα 97) Βε7α- 
γ217: αγηα 77:24. [115 οἶδα, ἴοο, [μαΐ Ῥείογε Ηἰεὶ, 1 

(ῃ6 τεῖρῃ οὗ Αϑ8, ἱπουσγεα (5 οὐτδε (1 Κίηρϑ χνῖ!. 
24), ]εοῇο 84 Ὀδεη ταῦθ] (566 Ϊοϑῇ, χνῇ!. 21; 
]υάρεβ 111. 13; 2 58ηι. Χ. 5), δηά 1{ 15 ποΐ βἰδίβ (ἢδί 
1 Βα Ὀδεη ταῦθα] οἡ ἃ αἰβεγεηϊ 5ἰζε ἔγοπιὶ (πδι οἵ 
[ῃ6 δηοϊεηΐξ ἴονη. Ευγίμεγ, [ῃ6 δχργεβϑϑίοη “20 σοΐ μῤ 
ἐἦσ ραΐεν" 15. ϑΒ0 ἢ 845 σου 6 δρριορτγίδίεϊν ερὶογεά 
ἴῃ τείεγεησα οὴἷἱν ἴο {με ἰογδοδίίοη οὐ [ἢς ἴονη. 
Τ23, “71κ ἀϊς Μροεί-ὀὁογη" : ὙΤῇθ ρύερ. 3 ἀδηοΐβϑ 
(Π6 ρτείοε ἰῇ βχοβδηρα ίογσ ΨΗΪΟΝ ἃ (Ὠϊηρ᾽ 5 ργοσυγεά 
(αε5., 2χ., Β., 9). ΚΟΙΙ] δῃηά πιδὴν οἰεβθ βἜΈΡΡοϑε 
(δὶ {π6 τευ] ον οὗ [ἢς οἰΐνγ νὰβ8 (γεαίϊεηεα ψτἢ 
(6 1055 οὗ 411 ἢ15 ομι ἄγε, θερίηηΐηρ ἔγοτῃ ἴῃς εἰ ἀδϑὶ 
ἴο {6 γοιμπηρεβῖ, Ὀαΐ ]οβερῆιβ (Α΄ πέφ., ν., ἱ., 8), 
ἸΤμεοάοτεῖ, Κηοθεῖϊ, απ Βίϑῃορ Ννογάδιννοσίῃ [ἰπλ 1 
ἴο {ῃ6 ἀξαδίῃ οὗ {πεῸ εἰάδϑί δηά γουηρεϑί. ( εγίδίηϊν, 
[Π6ῖῈ 156 ἢ0 δχρίεϑϑ πλδηϊοη τῇδε οὗ δὴν οἴδε 
ομΠ]άγεη, εἰἴοσγ ἤδγα οὐ ἰη 1 Κίηρϑβ χνί. 34, είτε (ἢς 
ΓΒ] πιεηΐ οὗ 6 οὐτ86 15 τηδηϊ[οηδα. Ῥεῦῃδρβ [(ἢς 
Γῆν (ηλσΑ] ἔογηι ἰῃ  ὨΙοἢ [Πς6 οὐγδ6 5 ἐχργεϑβθαα τΔΥ 
ἤανα Ὀδεη ἀεβίρηεδα ἰο ἢχ ἰἴ ἰῃ (6 πιεπλοῦν οὗ [ἢς 

Ρεορίς (Βίββορ ννογαάϑβνου). 
Ψεῦ. 27 (}οεὐμα᾽ς Αεϑι01072).---- ἡοπουαΐ τᾶς εὐ 

7)ρεήπμα" (ςἴ. [ῃ6 ρτγοπιίβε, 1. 5, 9) ὑοῦ, “ γεῤογί," 
δῃά ἤδηος “2ὔηι6," οσσιγδ ἀρδίῃ ἴῃ ἰχ.ο ; εἴ. νὶ. 24 ; 
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Ἐίμεσ ἰχ. 4, οηἷν ; ἴῃ ἴμε Ῥεηϊαίθιυοῃ [ἢ ἰογη 5εἀ 
5 »ῈΦ᾽ (δεε ἄξηῃ. χχίχ. 13; Εχοά. χχιν 1; Νυμπ,Ρ, 

Χίν. 15; Ποῖ. ἰΪ, 25). 
Νοίες ἰδὲ [6 ονετίῆγον οὗ 7εγίσῆο οδηηοΐ ὈῈ 

δοσουηίϊοα [οΥΓΥ ἔτοπλ μαζμγαί σαι865, Ὀθπς νᾶβ υη- 

ἀοιρίεαϊν Ῥγουρῃξ δροιυῖ ὃν ἰνίης ἱπίεγροϑίοη. 
Νοῖ οὴἱν ἰβ ϑδυοῃ ἱπίούροϑίςίοη οἰθασὶν [:ηαϊοαίεά 
τπτουρῆουξς [ῃς πδιγδῦνα, ΕΣ ννὰ5 ΟὈν!Ο 5 ν᾽ 6 ε655477, 

Ὀεσδιιβα (ἢε 5:86] 165, Ὀείηρ 4 ποῃηδά ρεορῖίθ, δηά 
τπηδοσυδίηϊοα ψΠ ἴῃ γί οὗ Ὀαβίερίηρ οἰἐ165, σου] 
ποῖ ἢᾶνε ἰδκδη ἃ ρΐδος 50 βίγσοηρσ 85 ἰοοῃο νιτπουξ 
βδιρεγηδίιγαὶ αἱά. Τα οἱἵν αἷβο, Ὁν [15 ροϑβί(ίοῃ, νναὰ8 
τῆ6 Κεν οἵ [πε βαβίεγῃ ρᾶ55 ἴο (δηδδῇ, δηά, (πεγείογα, 

[15 τηϊγδοιίοιβ σοηασιδϑῖ δ [ἢ6 ουΐδεΐ οὗ [δ6 ἰηναβίοη 
νν85 οδὶ οι]αϊεα ἰο τεπάογ ἢς 5γ86 1165 σοηβάδηϊς {παῖ 
(οα νῶϑβ οὐ {ποῖγ δἰάθ, δηά ψουϊάὰ θὲ νὴ {ῃθηὶ 

[Πγουρβουῖ (εὶς εηξεγργίϑθ, ν ῃ116, δὲ [Π6 βδγὴς {{π|6, 1 

βίγυο Κ {ΠΕῚΓ δηθπλεβ ἢ ἀἰβηαν. Εὐτγίῃογ, [15 ονοῖ- 
τῆτον ννὰ8 2γοῤ᾿ῥείζοαί απὰ ἐγριεαί, ον (ἢς νἱϑίοη οὗ 
τῆς βδενθῆ ἰγυπρεῖβ ἴῃ (ἢ6 Αροοδίγρϑα (εν. νι]. 2, 
εἴς.), σογσγεβροηάβ ἴο (6 ἡδιγαϊΐϊνε οὗ [δε βἰθρε δηά 
σαρίυτε οὗ Τ[ετοῆο. ΟὨγῖϑί, οὐογ Ὠιινίηθ [οϑῆπα, πον 

ΘηΔ 8165 Ηἰβ ρεξορίε ἴο ονεΐοογηθ [6 ψογὶ ἃ Ὁγν δίῃ 
(1 ομη ν. 4), θυξ δὲ Ηἰἴ5 βεοοηά Ἵοοπηηρ Ης ν]]}} 
“ ἀρεοοραῖ 7γορε ἀφαῦνερρ εὐτ ἃ σὐομέ, εὐτΐ ἐς τοῖος οὗ 
{46 αγοϊαηρεί αμπαᾶ 106 ἐγκ7} 9,7 Οσοα " (τ Τἢ6855. ἱν. 
16), ἀῃὰ {πε νν1}} ἴακα ρίδος [ἢ6 ἢπαὶ ἰυάρτηεηΐ 
οὗ 41}1] Ηἰβ επεηγϊεϑ. 71], μονενοῦ, [6 Μμω εἰπὶθ 

(ἀεηοϊεα οἴξηῃ ἰῃ δογίρίασαε Όν {π6 ρεγίεοξ πυροῦ 
ΒενῈ ἢ) ίογ ἰῃἢς εχρϑουίίοη οὗ (οὐ πη] ρυγροϑβεβ 
δύγίνεβ, (ες ονείῃγονν οὗ ϑαΐδη᾽β δηρίγε 15 θαϑίηρ 
οαιγεὰ οὐ ὉΥ τξεδῃ8 ΨΏὨϊΟ,, ἴο (ἢ6 γε οὗ 56η56, 
ΔΡΡΕΘδΓ ἱπδάεαμαίε ἴο (ἢς ρυζροθα. ϑιυοῖ ἃ πηθδῃ8 15 
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[Π6 ῥγεδοῃίηρ οὗ (ῃς ἀοβρεῖϊ, ψὨοἢ ννὰ5 “20 ἐφ ἤρτυς 
ὦ εοἰμγπὀίἧρηρ-δδροξ απα 1ο ἐἦε Οσγεοζς 7οοἐζεημοες," Ὀυΐ 
ΜΝ ΠΙΟἢ ψΜὰ5, δῃά 511} 15, “2 2οτυδγ 97 Οοα π10 
σαῤναϊ2ο7; 1090 φὺ67}) 926 τυΐο ὀείέφυοίἦ," Μι|ηϊβίοις ἴῃ 

{Πελβϑεῖνθθ δῖ πεῖς “ δαγίλοη σόσοοίς" (2 (οὐ. ἵν. 
7), Ὀυξ οὐ πιαρηΐβεβ Ηἰ5 ον ροννοῦ ἴῃ {ἢε ιι56 οὗ 
1ῃθηι, ἴοσ {ΠεὶῚ ννοαροῦβ ἃε “σοΐ εαγημαΐί, ὁμέ »εργ 
Ζάγομρὦ Οοα ἰο ἐΐε φημέζίρ᾽ ἄρτυν οὗ 5“). πρλοίας." 

ΓΗΑΡΤΕΚ ΧνἹ], 

“Αεὐλαης Το μὰ μη θη. 

ψεῦ. τ (Τῆς Ογύρο 97 «1 οἤαρ).--τν ἡδυον : Ἐν τῃς 
οορηδία ὅροι. 566 ὃ 138, 1, Ἀδηι. ἰ., ἀπά οἴ, ἁμαρτά- 
νοντα ἁμαρτίαν (1 ΪοΒη ν. 16). ὄν, Ῥτίηλ., “ἴο σονογ᾽ 
((65,, 1.41.), “ἤδηςς δ, “δὴ ρΡρεαγ ραγγηθηξ : {πεη 
«ἐρ δοξ σονεγῖν," δῃᾶά βεπος “ (8|5εἰν, {γαδομογοιϑὶν " 

(1μεν. ν. 15), 85 Βεῖβ, σοηβίγιθα ψ ἢ 3 οὗ (με {πίηρ, 
δηὰ ἴῃ χχίΐ, 16, ψΠ ἢ 3, οὗ [με ρείβοη. ὉΠ, “ η λα 
«οἀζοί ἤαα δδφεγ ἀφυοίφαϊ ἐο ἐζε 7,.ογα. ΤὌΠ6 5ίη, [Πογο- 

ἴογε, ννὰ5 βϑοῦ!ορε. ὧδ ὮΞ : Τῇ 5ίη οἵ ΑἼῆδη ἰ8 βεγε 

ἱτηρυίεά ἴο αὐ ἴῃς [ςγδϑ 65, θδσδαιιβε ἴπῈ ΠΟΪς ἡδίίοη 
νγὰ5 ἰηῃ σονδηδηΐ ψι Οοά (566 νεῦ. 11), δηά, (Ποτο- 
ἴοτε, ἴῃς δἰ οὗ οὴς διήοηρσ ἰμεηὶ Ὀσγουρῇΐ ρο]] το 
Ὡροη {Π6 Ψ ΠοΪε 85 ἃ θΡοάν. Τῆαε ϑερί,, δἴτογ γτεπάεηρ 
“6. οὨΠ]άτεη οὗ ϑγαϑὶ σοῃηπ δα ἃ ἰΓαηδρτεβϑίοη," 
δἀάς5, Όν Ψᾶν οἵ εχρδπαίίοῃ, καὶ ἐνοσφίσαντο ἀπὸ 
τοῦ ἀναθέματος, “ απά ῥηγίοίμσαί ῥαγέ 977 ἐΐε ἀεριγϑεα 
ζλτρηρ," Μοταβ δἰηλ δῦ ἴο ἴποθα 6 τεβρεοίίηρσ 1ῃ6 
ΒΘ Περε οὗ Απδηΐδβ, ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς τιμῆς 
(Αςἴβ ν. 1). φῦ, 50 ἴῃ χχί!, 20, θυῖΐ ΦΨ, ἰη τ ζβτσοη. 
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11. 7 (ργόρδοὶν 85 ἃ ρίαν ὑροη [ες ννογά Ἵν, ἴο ἔγοῦθ!εο, 
οἵ. νεῖ. 25, Ὀεΐον), ἀπα 50 ἰη [6 Νΐί. ϑερί, (25.272); 
7οβερῆυβ, Ἄχαρος (Απέΐφ., 110. ν., «. τ, ὃ 10). Ζαῤά- 
εἶΐ, ς411εα Ζίπητὶ (τι Γἤτοη. 11. 6). Ζ΄γαςοῖ, ἰῃς {νίη- 
Ὀτοίμει οἱ Ῥεῖεζ, ϑοῆβ οὗ Τυἀδῃῇ ὃν Ταγηᾶῦ ((δη. 
ΧΧΧΥΝἧ 29, 30)... Τῆι Αοἤδη ννὰ5 ἴπμ6 ἰουγίῆ ἴῃ 
ἀεϑοεηΐ ἔοσῃ [πᾶ δῇ, Ὀπΐ, 85 ἰῃ οἰμαῦ σα565, 80 ἤεῖσ, 

ΒΟΠΊ16 σεηεζδίίοηβ ᾶνε Ὀδεη οηίτεα, ροεγῆδρ5 Ρείννεεη 
Ζείδοῦ δηά Ζδομαϊ. [{ 15 ργοόοῦδθ!ςα ἔγογῃ [πε ομαγδοΐογ 
οὐ 15 δηοδϑίσν δίς ἢς παᾶά ποῖ Ὀεδθη τε] ρίουβὶν. 
Ὀγουρῃξς ὑρΡ. Οη ΠΡΌ, 5ε6 1.12. ““Ἱπά ἰΐε ἀρρεῦ 
97 )ελοναΐ," εἴς. : ᾿παϑγλπσἢ 85 [πε ψνῇοΪς παίίοῃ ννὰ5 
σοηίδηγηδίςα ὃν ἴα 5ίη οἵ ΑἼοδδη, 1 75{1ν ἱπουγγεά 
7εῆονδῃ᾽ 5 ἀϊβρίβαβϑυτσα. 

Δ εῖβ. 2-5 (7116 2 εγεαί δεγογε ᾽4.44γ).----αγῦ. 2.---- 
᾿4γ)γ, αἰννανβ νυ θη (ἢ 6 αγίῖςο]8) ἴῃ Ηδρτεν 
ὉΠ (δ ΄Ιορ, 3), δχοαρί ἴῃ 76γ. χιχ. 3, θα ἃ 
ἀϊβεγεηε ἴονῃ Ὀεϊοηρίηρ ἴο (ες Ατηπιοηϊίεθ 5 
Γείεσγεά ἰο ; ϑερί., Γαΐ, Ρυξ ᾿Αγγαί ἴῃ ἀεη. χίϊ. 8, 
νητίθη ΠΝ, 158. Χ. 28, δηά ἐδ Ὁ 'η (ηδΙ ες, ΝΕἢ, χί. 231: 
ΤΠ656 ἴνο ἰδίζεῦ παιηθ5 Ὀείηρσ ργορδΌΪν ναγδίο5 ΟὨΪΥ 
οἵ {πε ἢδπιῈ ᾿Αν ἤδθγα πηδεηϊοηθα. Ψ τηξδῃβ “ὦ ἄφαρ. 
ΟΓ γεΐρς," δοοοτάϊηρ ἴο ἀδϑεῃ. (245.), θαΐ δοοοσζάϊηρ 
ἰο Κοβϑησζη. ἰ8. ἤοῖδ ψ, οοηηιίμδ, δηα τοίογς ο 

ἰῖ5 οἰζϊυδιϊίοη οὐ ἃ 81}. ΤΤῇῆε ορϊπίοη οὗ δῇ 
Θίδηϊεν (παἰ Ηδαὶ (6 τυ ΐῃ 5) ταν πᾶνε Ῥεεη ἃ ἰδῖεσγ 
δῆς ἴο ἱπαάϊ!ςαΐο (ἢ6 [41] οὗ ἰῃε οἰΐν (.525. απμᾶ ἐαξ, 
Ρ. 203) 15 ΠΓΥΓΘΟΟΠΟ 4016 ἢ [ἢς ίδοΐ ἰΠδξ ἴῃ {Π6 {ἰπλεῈ 
οὗ Αὐτγαδδαηὶ ἴῆς οἱἵν ννὰ5 50 οδ᾽]δὰ (ᾷβῃ. χίϊ. 8). [18 
5ἷἴα, [που ρἢ Κηονῃ ἴῃ {Π6 {ἰπ|6 οὗ Επβερία5 (Οποτι. 

᾿ Αςσοοτάϊηρ ἴο πα 76] 5} Ρτοηυποϊδίίοη ἴΠ6 ““ γοάδῇ ᾽᾽ Βογα 
τείδίπϑ ἰῖ5 οοηβοπδηΐ ρονοῦ (67., ὃ 8, 5). 
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᾿Αγγαΐ), μᾶ5 ἸΙοηρ Ῥεβθὴ ἔῆε ϑιυρδίεοϊ οἵ σοη͵δοξαγα, 
Πεδη ϑίδηϊου ρδςοεβ ἰἴ δὲ ἔῃῈ πεδά οἵ γααν Πἤαγίϊά,; 
Κιαῆτ, δίγαυϑϑ, ΕἸίεγ, δἀπὰ Καὶ] ἰἀδητν ἰἴ5 τγυϊη8 

τ (ἢο86 οὗ “δαηγηο Οσαὶ, ἄνα τη 1165 δαϑὶ οἵ Βοιίδοὶϊ, 

᾿ δηά Ρεΐίνεοη ἤαάν ξαγαΐ δῃὰ ᾿αζν 95 “μενεῖ. 
Ῥγοραῦϊν, ποννανεῦ, δὴ ἐε Ψεῖάθς 5 οούεοὶς ἴῃ 

ΒΌρΡΡοϑβιίηρσ (πὲ (6 ἴπι|ι6 οἱΐε 15. Ζε-οἰ- }}α74»γ, τὴθ 
Μοιηΐ οὗ ϑίοῃμεϑ, δρουΐ ἰοσίγ- να πλϊηυζεϑ βου -Θαϑί 
οἵ Βείμεὶ (οἴ. ΟΙαῦκβ 42Ὁ. ας, ῬΙαῖς Χ.). Ταϊβ 
δῖ6 δήϑειβ ἴῃ ΘΕ ΨΑΥῪ ἴο ἴῃς τεαιυτεηλεηΐβ. οὗ 

[ῃ6 δοήρίαγα δοοουηΐ οὗ ἴῃ6 σοηπαιϊαβί οὗ ᾽Ανυ, (566 
Ν. ἀθε δεῖϊάες παιίαίίνα, 11., 278----282, δπά μαΐί 
μη εῤογίδ, 1881, Ρ. 36). ὮΨΡ, “πεα», οἴ. ἀεη. 

ΧΧΡν. 11 (6 65., 24.). 486 }-  νέρ (Ὠου56 οὗ νδηϊ(γ), 
οη [ἢ6 πούίμοη Ὀογάεσ οἵ Βεη͵δηγίη, χνὶϊ. 12, δπά 

οαϑί οἱ Βείῃεὶ, ἱνίπρ θεΐννθβεδη [| δῃηά Μ|ιομηλδβἢ 
(1 ὅδ. χίϊ. 5). ὙΠα πδπὶα ννὰ5 αἰζογνναγάβ ἰτγϑη5- 
[εγγεὰ ὃν {πῈ Ῥγορῆεις Ηοβϑα ἴο Βείῃοὶ, ἴο ἀεποῖς 
{Παῖ, βου ρἢ οησε {δε ἢοιι5ε οἵ ἀοά, ἰξ Παά Ῥεσοτὴηθ 
ἃ βουβε οἵ ἰάοἱβ (Ηο5. ἰν. 15, ν. 8, χ. 5). ΒΕ8- ἘΠ 
(Ώοιι5ε οὗ (οά), δῃησίθηςν οδ] δα 1,02 (Ξε αἰ πηοπά-ἴγεο), 
αξδη. χχνῆ. το; Ϊυάρεβ ἱ. 23, θυξ ὃν δηϊζϊοϊραίίοη 
Βεῖμεὶ (ἀεη. χὶΐ. 8), οης οὗ ἔπε οἱζε5. δϑϑοίσῃεα ἴοὸ 
Βεη]απλίη (]οϑῃ. χνῖϊ. 13), δηά 5ἰζυδΔίεα οἡ ἰΐβ 
πογίβεγη θουηάδεν, Ὀυΐ δἤζεγνναγάς τα κεη ὃν ΕἸΡἢγαίπι 
(Ἰυάρεβ ἱ. 22-26), δπὰ πιδάς οης οἵ [μ6 ἔνγο ρτίποῖραὶ 
5δθαΐβ οἵ Τεοροδη)β ἰάοϊαίγν. [Ἃ{ ἰὰν ἴῃ τῆς αἰϊτεοῖ 
[ποτουρῃίδλις οὗ Ῥαϊεϑίίηα, νἤεηος [6 ΘΧργδϑϑίοῃβ 
“16 Πἰρῆνναν ἰδὲ σοεῖῃ ἃρ ἴο ΒείΠΕΙὶ " (Ἰυάρεβ χχ. 
31), “τὰεῈ δίρῃναν ἰδμαΐῖ σοεῖθβ ᾧρ ἔτοπη Βείμεὶ ἴο 
σῃδοἤδηι" ([πᾶρὸ5 χΧχὶ. 190). Νὸο ρΐἷαςα (νι τῆς 
δἰίηρίε Ἴχοερίίοη οἵ ϑῃεομεπι) σοιηργῖθεβ ἃ ἰοηρεῦ 

86 1168 οὗἨ ταηλαῦκαῦ]α βοθηθβ οὗ βϑδογθα ἢιβίοσν (.522:. 
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αμα Ῥαΐ, Ὁ. 217). [1 ἰ8 ῥυόῦδοὶν {ἢ6 βδαπὶε 85 [ἴῃς 
τηοάδγηῃ Δεϊδη οἵ 4861127,, ἔννεῖνα τ ]]θὸς πού οἵ 

]Θγυβαίετημ, οἡ {Π6 τοδά ἰγοπὶ (ἢς ἰδίίεν ἴο ϑιοῃθηὶ 

(Ν 4015). (Βοβίπβοηβ ῥαδοίέμε, ἰϊ., Ρ. 126). ὃδῳ 
1ΤΡ]165 δὴ δϑοεηΐ ἴο {πΠ6 οἱΐν τοῦ (6 ῥἱαΐῃςβ οὗ 
]οοῆο. ὍΤῇῆε να]ϊαν οὗ τε Ἰογάδη ἰ5 3,00Ὸ {εδΐ 
Ὀεΐον (6 τηουηϊδίη5 οὗ [πάτα (ϑίδη!θν 5 522. μα 
Ἤαΐ, Ὁ. 283), μὰ Βείῃβὶ ἰὰν 2,390 ίδεξ δῦονθ ἰῆε 
864 (Ογεαΐ αί. παρ). 

εγ 3.-.ὌὉ8ϑ8ἡ, “απαὶ ἐσί 1ἤδηε 5η1216, 1.6.,. 1εῖ τῃετὰ 

ἴδ κα ὈῪ δϑ881 ((ε5., Ζδζ., οη Πρ, ϑερῖ, ἐκπολιορκη- 
σάτωσαν (ςῖ. 2 ΚΚίηρϑ [1.19 ; 1 Οἤτοη. Χχ. 1) πο 
ΘΣΡις ΒΕ. ΠῚΒ ἰ0ὸ ἢᾶνα ἃ ργερῃδηξ 56η56, νἷζι', τύέα 7» 
μοΐ ὧν ἐεασίζηρ {λεδεγ." “5, “07 ἐδεγ" (1.6. τῆς ἰη- 
ὨαΡ (Δηῖ5 οὗ ᾿ΑΥ) “γε ἔενν ;" ἰ ἀρρεδίβ ἤτοπ νι. 2 5 
[δὶ της ἰοΐ8] ρορυϊδίίοη οὗ ᾿Αγν ννὰβ δροιιΐξ ἔνεῖνε 
{Ποιυιβδηά :; ἤεηςε ἴῆτεε [πΠουδαηά στήθη πλῖρῃξ ἤανε Ὀεθη 
ΘΙΡΡοΞβεά αιἴε βυηοίεηξ ἔογ 115 σοηαι65ξ, 

ες. 4.-- 4“παὶ τον 3εα] δεγογε ἐς γιϑη 97,4. )}": 
ΤΠῈ ϑερί. μὰ5 ἔφυγον ἀπὸ προσώπυυ, κιτ.λ., 85 
[Ὠοιυρῇ 1 δὰ τεδά ῬΕΡῸ ; 8δηά {ἢυ5 [ἢεῖγ τεηάεπην 
Γηὶρῆς ἱπιρὶν [πὲ {πε στο! 5 Ηδά δἱ (ἢς νεῦν εἰρῃς 
οὗ {πεῖγ δηϑιηῖθϑ: δυο ἃ ϑυρροπίίίοη, Ὠοννανεγ, 15 
ὈΠΗΘΟΘΒΒΔΙΎ ; ἔθοτα πᾶν ἤάνε Ὀδδη δὴ εηραρεζηξηΐ, 
δη4 ψῇδί οδιιϑδεά τῆς ἀείεδξ οὗ [ῃ6 15γδϑὶ τε νὰ5. ποῖ 
(ῃ6 ρῥγοῖννθϑβ οὗ {πε πιδη οὗ 'Αυ, θυΐ {πε δῆρεσγ οἵ ἀοά 
Οὐ δοοοιηΐ οὗ {Π6 ο'η οὗ ΑσἼἤδηῃ ; 56ε6 (ἢς νδίηϊηρ 
νος ἢ δά Ὀεδη σίνεη (θεῖ. χχῆΐ, 9). Ηδξδηςσε να 
ΤὯΔΥ ἰδαύῃ ἤονν ἴῃς δίῃ οἵ ὄἼνϑθὴ οἠδ ἱπαάϊνι 0.8] τηδῪ 
Ὀγίηρσ ἀοννῃ σδίδην ἸΡῸΠ ἃ ΨῇΟΪε ΡΘορία ιοΐ. {πε 
σοηϑδαιδηςσα οὗ 5815 δίῃ ἴῃ Ὀγεακίηρσ ἢ15 οονεηδηΐ 
ν ἢ (6 ΑαἰἱΡοοηϊίθθ, 2 ὅ8π|. Χχὶ. 1, δηὰ οἱ αν 5 

δίη ἴῃ πὰ εσίηρ ἴΠ6 ΡΕΟρΙΘ, 2 58η), χχίν, 10-15); 
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δη4 Ὀο, ἐπογοΐογα, [ῃ8 πιοῦα οδγοίμϊ ἱπάϊνίτ4}} 7 ἴο 

δνοίά [5 σοπγηλϑϑίοη, δη ἴο ἀβίεσ οἴδεῦβ ἔγοηλ ἰΐ. 

ψεῦ. 5.--ῦ ΠΡ: ϑοπια ἴαϊζα 6 που 85 δη 
ΔΡρεϊ!αἰῖνε, ἔμ (σεβθηΐαβ (5εε Ἴῃν, Ζσυ., 3, Ρ. 803), 
“φῦ; ἐο ἐεείγμεΐζο»ι," δ5 ἴῃ τον. χνί. 18 ; 58. 1. 28; 

Τάτα. ἰΐ. 11, {Π- 47; ϑερί. (ΑἸεχ.), συνέτριψαν 
αὐτοῦς, Ρετπαρ5 ἔτοπι ἃ ἀϊβεγεηί τεδαϊηρ ; Καὶ], “ Ἂς 
͵7)ρ ἂς τῆς οίορηδ φμαγγῆδο," ἴοῦ “2 ταεδηβ [1 “ἃ 
Ὀγεακίηρ." Βαῖ ρείῆαρβ {6 ψογὰ ἢδ5 γεΐδεσεηος ἴο 
1ῃΠ6 ἄξερ ἤβϑυγεβ ἰη ἴῃς στουπά [ἢ πδὶ ραγίίουϊαῦ 
Ἰοσδὶἑῖν ; {ῆι8 Πεδη ϑίδηϊεν (5ήμ. αμά αὶ, οἷν. ἵν. 
Ρ. 202) υπάετϑίδη58 ὃγ ἰξ {πε Ὀγεακίηρβ οὐ ἤβϑιγεβ δί 
[ες ορεηΐπρ' οὗ 16 ρᾶ5856ε5. “1.095, ἐδ ροΐρρ αἰρτυ)ι," οΥ 
“ (6ο] νιν," νῖΖ., [μαι ἱπίο (πε Τογάδῃ νδ]ϊεν. ὙΠ 

{πΠ6 ἀχργεϑϑίοη “ἦε ἀσαγίς γημοἰϊεα " οἵ. 11. 11; ὮθΓα 
1 15 τοπάδθγθα τόσα εηρῃδίίς ὈνῪ ἴδε δἰπλς ἴῃ [Π6 

ἰαϑῖ οἰδυβα. 
Ψεῖβ. 6-ο ()ρεἤκαὶς 20 γαγε7) .-----) δύ. 6.---- ἈΚ ϑρΐ ζὶδ 

εἰο!ἦες." ΤῸΝ Ῥτορθῦν ἀεξηοίεβ [ἢ ογαάϊηαγν ουΐεῦ 
σατγηδηῖ, Ὀὰΐ ἰ5 πεῖεὲ δε ἴῃ [6 ρΐυγαὶ, 845 ἴῃ 
αεη. χχχνι. 34, ἴογ οἷοῖμεβ σϑηθγαὶ νυ. Ἐεπαίΐηρ 
οὗ {πε οἰοίῃεβ ννὰβ ἀδϑίρῃεά ἴο δε ἃ ϑυροὶ οὗ 
τεηαίηρ οὗ {πε Βεαζί (Τ0εὶ 11. 13). “«ΑἹμαά μὴ ποῦ 
ἄς χες" (οἴ. Νυ ΩΡ. χα. 6). “Δε,ογε 1ἦε αγᾷ," 1.6., 
Ὀείοτε 16 ΤΑΡογηδοϊθ, ἴῃ νοῦ ἰἢ6 δὐῖκ να, δηά 

ἢ Ὠἰ5 ἕδος ἰοναγάβ {π6 αὐκ. “ὐκμί 1.6 φυερζας": 
Αηά, {πεγείοσγε, να πᾶν ἰηΐεσ (πδΐ ἴηδν ἰδϑίεα ἀυτην 
{86 ψῇο]ς {ἰπιε (5εῈ 2 58η1. 1. 12). “7. Εἰίδγς" : Τῆς 
[εὙπὶ 15 ΔΡΌΠΕἀ ἰο (πε ἢεδάβ οὗ {γίθεβ, ἴδῃ 65, δηά 
Πουβεῃοϊ 5. Ὑμαν ψεγα ἴῃς τεργαβϑθηΐδίινες οἵ (Π6 
ῬΕΟρΙς οἵ [5γδεὶ, αῃἃ δθαπὶ ἴτοπὶ [ἢς εδι] σὲ ρετοά 

ἴο ἢανε ἐογπιεά ἃ ροϊ ἰςα] σοιηοὶ οὐ βεπαΐῖς (Εχοά. {]. 
16, ἷν. 29). “Απώ πεὲ" (ἴτ, πιδάα ἴο ἀβϑοβηα) “ ἐκεί" 
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(οἴ. ]οῦ ἰΐϊ. 12; 1 ὅ8π). ἷν. 12 ; 2 ϑ8πη). ἱ. 2). 50 
“οὐτέρο, θη ἣθ Ὠεαγά οὗ [6 ἀδαίῃ οἱ Ῥαδίγοοϊιϑ, 

7, Σ, 22, εἰς,, αηά 2αΐέπμδ, θη ἢΘ στίανοα ἔογ 16 

ἄδδιἢ οὗ 15 χυεεη (“πημεα, χιϊ., 6ο9-6 11, “ 21] δεῖδϑδα 
ψεδίς Ζαΐζίρημς, σίο.)). 

ες. 7.--τπῖπῦ, 580. ρΡοϊηΐεά, Ῥδσοδυβε ἰξ ἰο!]ονν5 "Σὲ 
Ὀυΐ ἴο Ρ6 ργοπηοιηςσεα Ἐ]οἢίπ (566 Κι αὶ] οἡ ἄδηῃ. 11. 4). 
ΒΊΞΩΠ 5 δῇ ἀπυ5081 ἴογη ἴοσ 3: (δ 63, Κξη. 4), 
οἵ, πρυπ, ἕοσ πῦγῃ, ΗΔ}. ἱ. 15. Ὑῆὲε ἰηῆη. 4050]. Ὅ3 ΜΠ, 
στ [π6 ἀηυβ08] 2 ἰη {πῈ ἰαϑὲ 5υ} 140 ]6, 5 μογε ῥα ἴοῦ 
ΘΠ Ρἢ 85:5 δἴτεγ (ἣς βηϊξε νεῦρ (ὃ 131, 3 Κδη., 1), “γάδάγ 
ἤαεί ἐΐοι αἱ αἰῤ ὀγοκρἊἑ ουογ " (Δύυίῃ. Ν᾿ εγ5.), οὐ, “Δὰν 
λασί λοις ἦρι 50 τυογασγζωμί ἃ Ῥηα»767 ὀγοερἠέ 15. οὐδ." 
“726 τιον," 1. τὸ. 09)... ΠΝ “45 τυομέα ἐδαΐ 

τῦϑ ἀααῖ ὀδθρ οορέθ): ἐο γε )» 2,1" : ϑερῖ., καὶ εἰ κατεμεί- 
ναμεν, κιτιλ., ψῃετε εἰ --Ξ εἴθε, υἱΐπαπη (8εε. ἴογ 
([ῃς σοηϑίγαυοσείοη, ὃ 142, 3, 4) ; 16 ργίπιαγν τηδδηΐϊηρ 
οὗ ΝΠ 5. “ ἀδ τυϊδέρα!," οὐ “ἰδεῖ Ὠϊπη56 1 6 ρ]εαβεα," 

ΗΙρΡΉ. οἵὗἉ δι", ἴο ψ1}}, ἴο νυ ϊβῃ ((ε5., ἐπ 76:5.) ; οὗ, Καὶ 
οη Εὐχοά. 11. 21). 

Ψεγ. 8.--.ῦἍ, ἃ ρδγίίοϊα οὗ εηἰγοαίῖν, “ }γαγ," ςοῃ- 
ἰγαοϊεα ἴγοτη 3, ρύαγϑζ, γῇ. πῦ3, ἴο ϑὶ ; αἷνναγϑξ οἰ πϑά 
ΙΓ ΝΣ οὐ τὸ (θη. ΧΙ]. 2ο, χ]ῖν. 18 ; Εχοά. ἱν. 
ΙΟ, 13). “Κγῥαξ τἀαϊ 7 σαν αὐἴεγ ἐλαΐ 7ςγαεί ζαϊἦ 
ἐμγηδαῖ 16 ποοξ δε7ο7γ6 Δϊς ἐμεριῖος ἢ" Ὁ ἼΒΠ οὐ ΠῺΒ 
ΠῚ) (νοῦ. 12) σογγεβροηαβ ἴο οἱ δχργεϑϑίοη, “ (ο ἴυγῃ 
16 Ὀδοῖκ," 22., ἴο Ηδ6. 

Ψετγ. 9.-- Αἱ τῆς ἐμλαδ“Ί᾽αηίς ὁ}, 116 ἰαμαῖ" : Ἡδεῖε 
ΡΓΟΡΔΟΙν (6 ΡὨΠΙ 5.65, ννῆο ννεγε ποῖ οὗ (ἰδηδδη  5ἢ 
Ταςε (ἄεη. χΧ. 14), θυΐ Πδά εϑίδὈ 5 ῃη θα {ΠδπΊβεϊνεβ ἴῃ 
Ρίδαος οὗ {πε Αννίηι, ννῆοπιε ἴον παά δχίεγπηγ ηδίθά 
(Ό και. 1ἴ.. 23))» 230, Το] οννεά ὃν δὰ, πιεδῆβ “ἴο 580- 
τουηά ἴῃ ἃ Ποβϑί!]α πδηηεγ" (οἷ. ἀεη. χίχ. 4. ““4μά 



ΨΕΚΒ5. 10, 11.} 75,9. ΒΟΟΙ͂ ΟΣ 7Ο5 σα. οἵ 

«υλαΐ τοῦδέ Τάοι ἀο το (.6., νυ τερατὰ το) Ζᾷν Ογεαΐ 
αν ἢ" 2.2., ον ψ] Τῆοι ργέϑεγνε 1 ἰτοηὶ θεΐηρ 
ἀἰϑῃοηοιγεά διηοηρσ ἴμῃε Ὠδαΐμεη, νῆο Ψ1} ἱπηρυΐα 
τῆ6. ἀσοίτιςςοη οὗἩἨ [ϑ5γδοὶ ἴο ἃ ννδηΐ οἵ [δι] 6558, ΟΥΓἁ 

Ρονψεῦ, οἡ ΤΥ ραᾳίΐ ἴο {1186] ἴο [πεπὶ ΤῊΥ Ρῥτοπ,ΐ565 Ὁ 
9566 ἃ 5|π|1|8Γ οΪδα γρεὰ Όγν Μοβεβ (Εἰχοά. χχχι. 12 ; 
ΝαΠΊΡ. χίν. 13; Πδαΐ, ἰχ. 28). Τα (9) ἰη ἰῆς ἰαϑῖ 

5}|4016 οὗ ΠΟΣΝ ἰ5 τεραγάθβα ὧν (αδϑεηΐϊῃβ 85 δῃ 
Αταπηδίβτῃ (5ε6 ὃ 75, Εδη,. ν., 17). Μϑδιυγεῦ σοηϑιεἴ5 
ΒΌΟΝ ἔογπὴ5 845 ἰπϑίδποες οἵ ἃ οοηῃϑβίγιυςξινα βἴδίε ἴῃ 
νεῦθ5, δηδίοροιιβ ἴο [δῖ οὗ ποιη5 δπάϊηρ ἰη πς, ΨΏΙΟἢ 
ἴῃ Ἴσοηδίγαιςιίοη Ῥεοοσηα ἥ- (ὃ 89, 2, ο). 7οβῆπα᾽ 5 
Ρίεῖν νὰβ ϑῆονῃ ὈΥ (ἢ 15 ἢϊ5. σοησογη ἰού πε δ ἰνίης 
σίοσν, Ὀπῖ, δὲ ἴῃς ϑαπὶα {{π|6, [ὴς ἀεβροηάβξηου δηά 
ὉὈΠΡΟΙ εἴ, ν ο ἢ ἢῖ5 σοπιλρίαϊπὶ δηά Ἂχροβίιδίίοῃ 
Θνίπορά, αὔο ποῖ ἴο Ὀ6 εδχοιβεά, ἴογ Ὧθδ 5ῃοι]ἃ ἢδανε 

οδ]εὰ ἴο τὐϊπὰ (οὐ 5 ραϑὶ τηῤδγοίεβ, ἀηαὰ ἤάνε τα! δὰ 
προ Ηἰ5 σγδοίοιι5 ὑργογηΐίθθβ. Βυΐ ἤεσε ψε 566 ον 

᾿πραγ4}}ν Ηοὶν δοηρίαγαε τεοογάβ [ἢς [δ]! ηρ5. οὗ 
σοοά πιρδῃ. 

Ψεῖβ. 10-15 ( μελοναδ᾽» 41:5 τυϑγ αμα 7)1γεεἴ20715 10 
᾿ς 7ρεήμα).----Δ]εΥ. 10.--ν (ἢ Ρϑιιβε ἴογ 9, ὃ 103,2, 4) 

δῖνα5 σγθαίογ ἰηζθηβιν ἴο {ῃ6 νοῦρ. πὶ, “μ᾽ (οἴ, (βι. 
ΧΧν. 22). ΤἼϊΐβ τεργοοῦ οἡ {πε ρατί οἵ ἀοά ἱπαϊςαίεά 
[αἰ [ῃς {π|6 ϑσρεηΐ ἴῃ {1655 Ἰατηεηϊδίίοη 5ῃου ἃ Ὀ6 
επλρογεά ἴῃ δαγησδϑί γαϊογιηδίϊοῃ. 

Νοσ. 11.-- 7: γασ αϊἦ ορησα 566 οὔ νεῖ. 1. ὯὮ3, 

“χίδο ," τὴ6 τερει!ὲ}οηὴ οὗ {Π15 νοσζὰᾷ Ὀείογεςφ εδοῇ 
οἰδιιϑδε οὗ [ῃε ἱπαϊςξπγηεηΐ 15 ᾿πεηάεά ἴο Ρυΐ τῃοῖγ σα 
ἴῃ (ἢ6 οἰγοηρεϑὶ σῆς. “7εγ ἄαῦνε ἐγαη ρ ἐπ 564 722} 
εὐυσόηαγ ," 1.6., [ἤῊῺ6 σονεηδηΐ τηδηςζὶοηδά ἰη ΕΧΟά. χίχ. 

ὃ, χχῖν. 7, ἰῃ ψῇῃϊςἢ ἴμεν Πα ρ]εάροα {Πδηλβεῖνοβ ἴο 
ΟΌΕΥ 811 {π6 σοτηπηδηάβ οῇ ἀοά (οἴ, Τοϑβῇ. 1. 16-1 8). 
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ΘΟΠΊΘ, ἃ5 Ὠυιυβίυβ, [ΠΙηΚ [ἢδὲ ἢ6 τοΐογοηοθ ἰ5 ἰο (ἢ6 

σοπηπηδηἋ ρσίνεη ψ τ τεβρεοῖ ἴο Τογίομο (νὶ. 18-10), 
δηἀ γϑηάεγ Ὠδ) ἰη πε πεχί οἰδυβ6 “ 7207 ευον" (οἴ. Αὐτῆ. 
ψεγβ.), θας τς γεηάεγίηρ “ ρα αἕδο" τλλτῖκβ {πεῖν ἀ15- 
ορδάϊθηος ἢ τεραγά τὸ Τθυίοθπο 85 οὔθ ρδγίοι δῦ 
[16 πὶ οὗ {πεῖγ σεηθσζαὶ Ὀσγεδοῦ οἵ [π6 σονεηδηῖ. (56:6 
αῦονα ἴῃ 1ῃ15. ποῖΐβ) ὈἼΠΠΊΡ, “07 216 δαρ," οΥ 

“ Δευοίσαῖ {ήηρ,." οἵ ψῃϊοἢῃ πον δά Ὀδεῆ ἜΧχρύθϑϑν 
σμαῦρεά ποῖ ἴο ἴδϊἶκα (νί. 18-19). ἈΦ 3 8), “ απά λανέ 
αἶδο {αὶ ᾿: ΤΠΟΟΡΉ πὸ ἀεηΐα! οὗ ἔπε {πεῖ ἰ5 τεοογάθά, 
γεΐῖ ρείῃδρβ [οϑῆμδ, δἴζεγ [ἢς ἀεοιίγυσ!οη οὗ [6Υῖς ΠΟ, 

ΤΩΔΥ Ὦδανε Ιηαιυτεαά νεῖμεν ἴῃς 51]|νο γ΄ δηά φρο], εἰς, 
δά Ὀξεη Ὀγοιρῃξ ἱπίο {με {τεαϑυσν οὗ ἴῃς [οτά, 
δηἋ 411] εἶβδε ἀεϑίγονεά, δῃὰ τῇδυν αν Ὀδεη δϑϑιγοά 
1τηδἰ 1ἴ Παά : οἵ, {{ πο ἱπαυῖν πα δε τη866, [ἢ 6 
νοῦ τὴῆδλν ἤεία ἀδηοίε σοποεαϊπηθηξ οὗ ψῆδὲ οὐρῇΐ 

ἴο ἢανε Ὀεεη οοηίξεβοεά νὴ ρεηίζεηος (ΚΕ αἴξεν 
Θομπλα). “ Α»ολρ 1 εγ οὐυμ σίμ " (Δ.Ν.), οὐ “ λοιδέ 
,)μερμείμγε": ὙΤὨϊβ5 ννὰβ [6 οἰϊπιίαχ οὗ {πεῖς οἥξηςθ, 
νίΖ., ἴῃς ἀρρτοργίδιίοη ἴο {πεῖγ ον τ.ι56ὲ οὗ νῇῆδί δά 
Ὀεδδη οομῃϑεοζαϊθα ἴο (οά δηά ἴοϊεη ἤόοπὶ ΗΠ]. 
ΝΕ Ι 2.----- 3) δ), “ ΖὝογεγογε 106 ςογς 977 75γαφί 

εαρηοΐ ςἰαγα" εἴς. Ἱ οἴἴδη πηθδῇβ “(μογείοσγε " δ 

[(η6 Ὀερίπηϊηρ οὗ ἃ ϑβϑεηΐεησθ, ἤθη [6 τεδϑο ἴβ5 
σοηΐαϊηεα ἰῃ Ψψηδί ῥγεσεάδά : 566 Ὁἀδ5,, Ζέγ. (5), Ρ. 
235. 5) ΗΕ», “2}64}) ἐπγη 1ἦε ποοξ " (οἴ. νεῖ. 8). 
ὨῚηΡ Εν 6 5, “,0», ἐΐεγ ἦκαυο ὄεοορε ὦ ἀφυοίεα Ζλζηρ," 
2.6., Ἀανε [41|1|6ἢ πηάθγ [6 Ὀδη (ςΐ, νί, 18). “Δεν 
οἱ 7 ο τοὔΐᾷ γος αὔ[[ 7,074, μρέδδ5ς γὲ σἠαίζ 
ἐρείγογ," εἴς, (οἴ, 51. Ῥαυ}}5 δάέγεβα ἰο ἢΐς (οχίη- 
[ῃΊ4ηὴ σοηνεῖίβ, 1 (οἵ. ν. 6, 7, 13; 2 Ὅογ. νὶἱ. 

17, 18). 
γεγ. 13.--ρ, “ ἀγφθ᾽ : Νοῖ ἱπιρί γίηρ, 85 ἴῃ νεῖ. 10, 
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(δὲ  οϑἤια ννα8 5{}}} ᾿νίηρσ' οἡ (ἢ6 στουηά, Ραΐ ἰηνηρσ 
Ὠίπὶ ἴο δοίίνιν. “«ϑαηοίζν ἦε 2εοῤία," ἀδ., ςοτητηδηά 
παπὶ ἴο βδῃοιν, οὐ ἴο ρυγν {πα πιβεῖνεβ (οἴ. 111. 5) 
“ Ζῆοι οαγι5 ποΐ σἱασαῖ" εἴς. ; 50 ἴῃ ους 5ρί γί] οοη- 

ΠΙςοῖ5Β. οης Ὠϊάάδη, υηγερεθηίεά, 5ἷη πᾶν ἰεδα ἰο οὐ 

ἀϊδοοπιβίυτγα. 

 εῦ. 14.-͵ἶὐὨ 2 }9), “ἐάεμ γε σλαϊ αῤῥγοαεΐ," οὐ 1, “Φδευ 
Φ 

“γὲ «ἠαΐ δὲ ὀγοιρἠξ δα 7" : ΤὯΞδ βαπῖα νογά ἢ Νίρμαὶ 
οσσαυτα ἀρϑίη ἴῃ Εἰχοά. χχίϊ. 7 οηἷν, ννῆεγε ἰ ἀδηοῖδϑ, 
85 ἤεΓα, δῃ Ζηυοίμ7147}) ΔΡρτοδοῇ, δηά ἰ5 [Ὁ] ονεά Ὀν 
ὈΥΤο οΝ, “το αοά," ἀδ., ἰο {Ὡς ρίασςε ψβεγα ἡπάρπιεης 
νὰ5 ρίνθβη ἰη ἀοὐ5 Ναῆηθ. “ἤγάιοί γελοναῖ ετἠαίζ 
ἐαξε": Α5 δ ἰ5. υϑε4 οἵ ἰακίπρ Ὀγ ἰοξ ἰῃ 1 ϑδπι. 
Χ. 20, Χίν. 42, 80 ῥγοῦδοϊν πεῖα ; τἢυ85 Ϊ]οβερῆι5, 
αἴζεσ γεοογάϊΐησ [ῃ18 σοπηπημδηᾶδ οὗ ἀοά, 8805 (παῖ 
]οβῆυα κατὰ φυλὴν ἐκλήρου (4 "ἐφ, 110. ν., ΤΔΡ. ἰ,, 
δ 14). Το Ηεδτγεν νοζά ἴογ “έ" 15. 5), ἃ βίοηε, 
ΟΥ̓ ΡΘὈΌΪΘ6, νῃοὮ, μανίηρ 4 πδπλ6 ἰηϑογ θα οἡ 1ἰ, τννᾶϑ5 

οαϑί ἰηΐο δὴ ὑτῇ, δηςα [ἢς6 ἐχρζγαϑϑίοῃ, “ Ζἤσ ζοΐ σα) 
μ᾿" (7οβ8. χνϊ, 11) δπὰ “ καρ ομξ" (Χχίχ. 1). Ἑτοΐὴ 
ΡῬτον. χνὶ. 33 ἰἴ ἀρρϑδίβ (δαί {πε ἰοῖ ννὰβ [πουρῆΐ ἴο 
Ὀ6 υπάε΄ {με Ὠίνίης αἰτεςςίοη. [{ νψγὰ5 υϑεα οἡ τῆδην 
Οσοδϑίοηβ διηοηρ (ἢς [ενν8, 85, 4.9., ἴῃ ἴῃς δρροχγίοη- 
τηθηΐ οὗ ἰαηά (Νυπιρ. χχνί. δ; Τοϑῇ. χὶν. 2 [566 

Ποΐ6], ΧνΠ]. τὸ ; ΑΔοῖβ χῆϊ. 19); ἴμε δρροϊηϊπηοηΐ οἴ 
Ῥεοίβοῃβ ἴο οῇῆῇοθϑ δηὰ αιυ{,.ε5 (1 ὅδ. χ. 20, 21; 
Αοἴβ 1. 24-26 ; οἷ. Ηετοά, 11., 128, νἱ., 109); τῆς ἀϊνὶ- 

βίοῃ οὗ 5ρ01] οὐἵ᾽ σδρίϊνεβ (1οεἱ 111..2.; Νδυπι 1. τὸ ; 
Μαῖί. χχνιϊ. 35; οὗ, Χεποόορἤοη, Ονγοῤεά,, ἵν., ἡ, πὺ; 
Τδυογά., 1|., 50); ἴῃ τῆς 5εςδπηεηΐς οὐ ἀουδθίῇι] 

᾿ Ἡυεδίίοηβ (Ργον. χνί. 33, Χν]. 1.8); ἴῃ τς ἀείϊεςίίοἢ 
οὗ συν Ροίβοηϑ, 8ἃ5 ἤετε οὗ Αοδδη, οὗ Τοπαίῆδη 
(1 58π). χίν. 41, 42), οἵ ]οηδῇ (Τ]οπδᾶῃ ἰ, 7), Ὄ, 
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“7 α»εἰς" : το Προ, ἴο βργεδά οι; εδοῦ {τὶρα 
νὰ5 αϊνιάεα ἰηΐο ἴδῃ) }165, δηα δαοῇ ἰδηλν ἰηΐο 
ἤοιιϑε5, δηδ εδοῇ ἤοιϑε ἱπῖο ρείβοηβ (Κε]}). [1η 
]υάρες ν΄. 15, ἃ ““ἠπομδαμα " ἰδ ιϑε 45 ΞΞ 
“τ Ξῃρδοἢ " (οὗ 1 ϑ34π|. Χ. 19, 21), θεοδιιδε {6 
πυροῦ οὗ (ἢς6 ποαάς, οὔ οἢιοίς, οὗ [ες δηλ] θς ἢ 8 

{ρὲ ψνοι]ά, οἡ τῆς ἀνεΐαρε, δπιουηΐ ἴο [ἢδὲ πιπθοτγ. 

(ϑεςε Κοὶ! οη Ἐχοά. χνιϊ. 25; Νιαμπ0. ἱ. 16). 
ψεῦ. 15.--8ἽΠ3 31, “Δὲ τυῦῆο ἐς Ἰαζερ ἐμ (1) Ζδδ 

δα», 1... Ἦ6, οἡ Ψῇοπι {πῸ ἰοΐ 4115, ἀηά νῇο ἱἰ5 

τῆι ῥτγονεά ἴο ἢάνε βἴοϊθη ννῆδί ννα5 ἀδνοίεα ἴο ἀοά. 
Φ : Τῆς ΝΙΡΗἢ. ἔαΐαγε ἰ5 θα υϑ8ε4 845 Δη ἱπλρεῦϑ. 8ο- 
{ἶνα, δηά (ο]]οννεά Ὀγν τῆς οδ]εςοΐ οὗ [ἢς δοίίοη ἰη {π6 
δοσι5. (δ 143,1, 4). ΑΚ ἰξ ἀρρεδῖϑ ἔγτοπι νοῦ. 25 δα 
Αοδδη ν85 βἰοηδά, {πε Ὀιτγηίΐηρ σδη τείογ ἴο ἢἰ5 ἀδδά 
Ὀοάν οηἶγ. Τα βενεγιίν οἵ [6 ρεηδὶῖν ννὰ8 ἱπογεαβεά 
Ὀγ 1ἢ 5 ἰτεαϊπηεηΐ οὗ ἴῃς. Ὀοάν δἰϊεγ ἀθεαίῃ. “272 λαϊζζ 
ζγαησργεσοσα 16 εουσραμέ 97 7ελουαΐ " (5ε6 νετγ. 11): 
ΒΥ 5 ϑδού!ϊερε μ6 δα Ὀγουρῃς ὨΙ πο] Γ πηάεγ [ἢ6 
Ὅδη, νεῖ. 12, νί. 18, δηά ννᾶ5 11151|}ν ἀοοιηεά, [κα 
Τογῖςῃο, ἴο ἀεοίγυςςίοη. “Ζοΐν," ποῖ οηἱν οὗ [δ ωγἱηά, 
Ὀυΐ οἵ [Π6 Πεαζί ; 80 ἰη ἄξη. χχχίν. 7; [πάρεϑ χχ. 6; 
2 ϑδῃ). χίϊ. 12. Τῆε εδχργαϑϑίοη “ νγουρῆς ἔο]ϊν " 
15. ποῖ ἰοιιηά ἰη ἴῃς ᾿ἰαΐογ ὈοΟΚΘ. 

Ψεῖβ. 16-26 (7116 7) δίσοϊίορ οΓἹ Αοἤαη, ἀὲς Ορη- 
γφοΐοη, απ ιμδ ηρ46711).---- εὐ, 17.---. 7Ζλε γανεῖν 
οΓ μιάαλ᾽": Ἐον τῆς ίηρ. “»εεήῤαοϊαϊζά,; βδνβη 
Μ55. (ϑεαΕ ε Βοϑβϑὶ ἴῃ Δρρεηά. Κζκ.γγ. Ζδεί., νοὶ. 
ἵν. Ρ. 227) τεδά “»εἰλρολοίδ,, δῃράα αἵ ἐοϊονεά 
Όν ἴπε6 ϑερί. δῃά Νυὶσ. (αεβεηΐϊυ5 δηὰ ΔΝ ΙΠοσ 5αν 
(μαῖ ἰξ ἰ5 ἴδετε υϑ64 ἰοοβεὶν ίογ 3, Ὀυΐ ταίΐποσ, 

δοοοζάϊησ ἴο ϑοβμηγάξζ δηά Κοὶῖϊ, 1 ἀδηοίος οοἱ- 
Ιεςσξίνεϊν, οὐ ἀϊβιγθυζίνεϊγ, αὐ ἴμ6 δι] 65 οἵ 1 πάἀ δῇ. 
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ὈΣἼ33,“ ηηαγι ὅγ »ηα7: : ϑοηε Μ595. ᾶνε ὈΤ30, 2 Ὑ0ο ν. 

τεδαάϊηρ ἰ5 ἰο]οννεά ὃν ἴδε ΑἸ άϊης εαϊτίοη οὗ ἴῃς ϑερί,, 
δηά ὃν {πε Ν υἷρ., αἰϑο ὃν λαῖῃε, Μδιυγεγ, Ἀοβθηη,., 
δηά οἴδεῖβ ; Ὀυΐ {π6 ΑΙεχ. Νεῖβ. οὗ τῇς ϑερί. ἢδξ 
κατ᾽ ἄνδρας, Ναῖ. κατ᾽ ἄνδρα, ποῦ ἰ5 ἴπετε δὴν τεάϑοῃ 
ἴο δἰίεγ {π6 τεδάϊηρ ἴῃ 1π6 Ηδῦγεν ἰαχί, βίησα ὩΥ3} 
ΤὯΔΥ ἀεποίε, ποΐ {παῖ 411 ἰπαϊνιάπ16]5 σοτηροβίηρσ [6 
ἤοιι565, Ὀυς οηἷν {πεῖὶγ οἤζεγε, νγεῦα ργεϑδθηΐ αδἱ τς 
οδϑίίηρ οὗ [ῃε ἰΙοῖ. ὅ0ο Κεὶϊ. 

ψεγ. 18.-- Αολαη" (βεα ποῖΐε οἡ νεῖ. 1). ΤῆἊ 
ἀειεοζίοη οὗ [ἢε 5ίη οὗ Αςἤδῃ ϑίτ Κίηρὶν ἀἰδρίανβ ἴῃς 
ΑΓ] οπγηϊθοΐθηος οὐ ἀοά, δηὰ τπ6 {τς οὗ 16 

ἀδοϊαγαίίοη, “ Εν] 504}} μη ἴπεῈ νι οκεά τῇδ ἴο 

οναγίῃγον ἢΐη " (5811 οχ]. 11)... 
Ψει. 19.--- Πν σορ" : ϑροΐκβῃ, ποῖ ἱγοηΐςδὶϊν, Ὀυΐζ 

βἰησογεῖν, δπά ϑῃονίηρ τι5 (δαΐ Ἰπάρεβ, ψ 16 {πεν 
Ῥυηίϑἢ οἤπξηςασβ, οὐρῃϊ, 45 ἔδυ 85 1υ51|τ6 ρεγηῖβ, ἴο 
6 τηογοϊΐα! ἴο [πε οἥεηάεγ. “Οἵνο ρίογν. ... αγμά 
»ιαξε εορ σοςῖο": ΑἋ ἰογηὶ οἵ δάϊυσγαίίοη (οΐ, 7ομη 
'χ. 24), σα! Πρ οἡ ἃ πιδῇ ἴο [611] {πε6 γα. Τῇῆα 

ςοηξεδθίοη οὔ Αοβδηῃ νου ἰεπά ἴο (ῃ6 ρΐογν οἵ 
(οὐ ΟπηηϊΞδοίδηοο, Ὑτστυαῖΐῃ, δἀηπὰ Ἡοϊίηθθθ. ΠΡ, 
“ρρηγσσίορ" ((ε58., 2462.), οὐ 2γαΐδε (611), οἴ. ΕΖγα 
ΧΟΙΙ; ὃδυῖ 85 ἴῃς ἰαίίεσ τηϑδδηΐϊηρ 85 Ὀδθη αἰγεδάν 
Ἔχργεβϑεά ὃν τε ψοζά 9, ἴδε ἰογπηεσ βθθτ5 
ῥτείεγαθι!ς, δηά {[Πῃ6 Τσοηξεβοίοη ψουἹὰ Ὀὲ νἱγίι4!}} ν ἃ 
οἰνίηρ οὗ ργαῖβα ἴο ἀοά. 

ψεῦ. 20.---ποϑι, “γεν : Δάνεγθ οὗ δβηγγηδίίοη 
(δ ΄τ5ο, 3,4; οἔ ἄξη. χχ. 12), Βυ. ἢἶβ σοηξεββίοῃ, 
ΜΏΙΟἢ 85 1} δηά Ἂχρί!οϊξ, νπουξ δὴγ δἰζεγηρὶ αἱ 
ἜΧοιβα, Αοἤδη 8ε6πη]5 ἴο ἤανα Ὀδθη {γιἷΐν ρεηϊϊοηΐ, 
δηά {δεγείοσγα, που ρἢ ρῥιυπΙϑῃθα ἴῃ [ἢϊ5 116, τᾶν ἢᾶνα 

Ὀεεδη γτεηάογεά ΠΔΡΡΥ ἴῃ [ἢ6 ηδχί (566 Ῥζον, χχν . 1 3). 
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ψεῦ. 21.--πν ἢ, “ πα 7] σατυ" : Τα νον 615 Ῥεϊοηρ 
ἴο {πε ἀρος. ἰογχ ἰη ἴῃ ε ΟἿἿἹ, θυ. νν ἢ “νὰν σοηθβθοο. {Π6 
[1] ἔογαι ννἱτουδ ἀρόσοορα ἰγεαυθηςν οσουτα ἴῃ νογὺς 
ἥν, Ἔϑρϑοίδιν ἴῃ 1ῃ6 ἢτβδὲ ρϑίβοῃ (566 ὃ 75, δι. ὶ,, 
3, 6, ϑεοοηά ρα... Νοῖς {παΐ ἴῃς ἰοοϑβεὶν οοηηεοίδά 
βαηΐδηοσσϑ, “15 δηα τἢ5 ἢᾶνε 1 ἀοης: μα 1 5ὰνν 

,. απαᾶ 1 ςονεῖεά," εἴς., ΘΧΏΙΡΙΕ (ἢ6 5: Πρ] ἰοἰτν οὗ 
[δε Ηδῦγον βίνὶε (δες αε5.,.6κ. οἡ (ῃς ἰεἰζογ 1, Ὁ. 233), 
δΔηἋ ν 611 εχργεβϑβῃε ἀἰϊδίιγθεά ςἴαία οὗ Αςῆδη᾿ 5 πϊηά. 
“4 ροοαῖν γοδε (οΥ οἷ οδἶ) οὗ δλζμα " (5εε ἀξη. χ. 10, 
ΧΙ. 2). “ἰδ, ποπὶ ὙΠ, ἴο θῈ ψάς, 4 σαγπηθηΐ ψούῃ ὉΥ 
Κίηρϑ οἡ βἴαίε οσοαϑίοῃϑβ (] οηδὴ 111, 6), αἰϑο Ὁν ρήορῃεῖβ 
(1 Κίηρϑ χίχ. 13; 2 Κίηρϑ 1. 13,14) δῃϊπαγ νγὰ9 
[Π6 ρἱαίη ἴῃ ψῃϊοἢ Βαρνίοη ννα5 οἰζπδίθα (θη. Χ. 10, 
χί. 2). Τῇὲε ϑερί. τεηάδθγϑ [6 ἴδγτῃ ἴῃ 158. ΧΙ. ΙῚ ὉΥ 
Βαβυλωνία, ἀπά ἴῃ Ζεοἢ. ν. 11 ὃγ γῆ Βαβυλῶνος ; 
δηὰ 50 ἢσζα Αφυϊ4, δηά ἴῃς (Πα]ά., ὅγζ., αηά Ατδϑ. 
Δ εὐϑίοηβ γεηάθγ " "ἸΝ, “ἃ Βαρυ]οηΐϑῃ οἷοαῖκ." ὙὍΤῆαβε 

οἰοακβ νεῦα ποῖ αίγν {κὸ πη τηδηϊοηεα ἴῃ Ζεςῆ, 
ΧΙ. 4, Ὀὰξ σηιοοίῃ, δπὰ διιργοϊἀθγεά ν ἢ ρἱοΐαγε5 οὗ 

ΓΆδη δηά δηϊΐπηα]5 (Ρ]ηγν, “7151. ΜΜαΐ., 110. νὶ!., οἢ. 48); 
ϑερί. ψιλὴν ποικίλην; Νυϊ]ρ. “ρδ]]ππ|-Ποσοίηειιηλ," 
ΑΞ5 εγίομο ἰὰν ἰῇ (τῆς γτουΐϊα οὰ Βαρυίοη ἴο {ῃ6 
Ροτίβ οὗ ἴῃς Μεάϊζεογγαηδδη, ἰἴ ἰ5 ποῖ ϑυγργϑίηρσ (ἢδῖ 
δίς] 65 οἵ οοπηπιεῖοα ἔγοτῃ {Πδΐ οἰΐν, οὐ δ ἰϑαϑδί ἔτοτῇ 
ἴῃς αἰπίγίςξ δουπά ((ογ ἰξ σδηηοῖ Ὀὲ ργονεά [παῖ 
[ἢ6 σαγγηθηΐ ννὰ5 ππαἀουρίεαϊϊν ΒαΌν]οη 58) δῃοιυ]ά 
Ὦανε Ὀδεη ἰοιπὰ ἰῃ ἰ. “Ζ7τυο ἀπημαγεα «ἤεβείς οὗ 
οἰδυογ" : ττῷο 325 ἴῃ ἘπρΊ 5} ποπου, {ἢ 6 51|6 αὶ ἰβ 
ναὶεαὰ αἱ 25. δὦ. Τηθ τεΐθθηοθ 15 ἴο “ερμοϑληεα 
ΙΏΟΠΘΥ, 85 πεῖ 15 η0 πιδηϊίοη οὗ οοἰηδα τηοηον ἰῃ 
ϑογρίαυγε Ὀοίογε [ῃ6 Βαῦρυ]οη ϑἢ σαρίνιγ. “4 “ο»,Ρ 6 
97 φοία" : ῬτοΟΡΔΟΪν ἃ σοϊάδη ογηδπιεηΐ ϑῃαρεά {{κὰ ἃ 
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ἴοησιθ. Τῇ πᾶη]ὲ “ἤζηρμία" νμὰ8 σίνεη ὃν [ἢ 
Κοχηδηβ ἴο ἃ βροοὴ (Ρ]ην, ᾿Ν). .4.. χχί., 49), δηά ἴο 

8η ΟὈ]οηρ ἄαρσρεγ ἰογπγχθα ἰῃ [6 5ῆδρε οὗ ἃ [οηριια 

(ἀκ! Π.5, Δοοί. 44:.2120.,ὄ Χ., 25). (Οσεϑεηΐαβ (124:.) [η ΚΘ 
(δι πεῖε 4 Ῥὰζ οὗ ροϊά, τεϑεθιίηρ ἃ ἴοηριιο, 18 
τηορδηΐ ; Ψυΐϊρ,, “τέρα δυγοα." “Δ σὐεζεῖς πῃ 
γερῤεοί 10 15 τυοζράζ᾽ : 1.5., Ξε ἀροιιξ. 25 ουηςδ5, αἱ 
[86 ταῖε οὗ δροιιξ ἢ81{ δὴ ουηςθε δνοίγάιιροίβ, οὔῦυ. 220 
ΕὩΡΊ5ἢ ρσταίηβ, ἴο {πΠ6 5ῃε κει. “41,4 7 εουοίεα αμά 
ἔοοξ 2.671. : ΗἨδ ξβτϑοῖ ϑᾶνν, δηά ποχί Ἴοονείεά, δηά 

παχί ἴοοκ (οἴ, [ῃ6 βδενείδὶ ϑίερβ ἰῃ [πΠῸ ϑίη οἵ ἔνε, 
αεη. 1, 6). δῷ, ποῖ τιθγοὶν “ 4 " (Α. Ν.), θα 
“ῤμγήεαι" ἃ5 ἴῃ αἀεη. χχχν. 4; Εχοά. 11.12. ΄οϑβερῆι5 
(Απῆφ., ν., 5.1, ὃ 10) 8ᾶγ5 δαὶ ΑἼμδῃ ἀυρ ἃ ἄξερ 
ὮοΪ]ς, οὐ αϊΐϊοϊ, ἴῃ ἢίβ5 ἴεηΐ, ἀηά ρυΐ ἴπεγε (ῃ6 Βαρυ- 
Ἰοηΐβϑῃ ρσατηεηΐς δηά {πεῈὸ ψεάρε οἵ ρσοϊά, βιιρροβίηρ 
[δῖ Πα βδῆου ἃ ἢοΐ ΟΪΥ Ὀδ σοποραϊβα ἔγοηι ἢϊ5 εἰ]ον- 
50] ἴθήβ, θυ: οη ἀοά ΗἰπΊ56] α'5ο. Ὅπεπ: Τῆς 
ΔΙΙο]6 ργεῆχεά ἴο ἃ ποι ψ ἢ 4 βυχ 15 σοηΐγαγν 
ἴο [ἢ τὰῖα (δ 110, 2); ἰξ πᾶν, μβοψενοσ, με γερασαθά 
85 εἰἴπει τὸ 4 ἀεπιοηῃδίγαϊζςἝνε ῥγοόποῦυῃ, “ Ζἤαέ τὴν 
τεης (οἶς, τ ππ, νιν 33, ὃ 110, 2, Κδηι. 4), οἵ, 
δοοογήάϊησ ἴο Ηδεηρϑδίθεηρεισ (Οὐγέρζοί, 11|., Ρ. 362), 
Ὧ45 ἰοϑδὲ ἰΐ5 ίογζοθ, δηά Ὀδϑοογηθ δρϑογθεα ἰηΐο [6 

ποιη. ΠΈΠΕ, “τηπασγμδαίᾷ {λε7," 1.6., [ὴς οἱοαὶς οὗ 
ΘΠΙΉΔΥΓ ψΜὰ5 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ρΡὰΐ οὐ [πε ἴορ, δπά δὈεῖον ἰΐ 
ἴῃς ἰοηστδ οὗ σοϊά, δῃά υπάογηδαίῃ (δὲ ἴΠπῸ δινοσ. 
ΤΠΟ ἔθη. ϑυῇῖ, 15. ἃ πϑυΐοσ οΟ]]., αηά τείειϑ ἴο 411} (ἢ6 

βίοϊθδη ριόρεσίυ Ἴδχοδρί ἔπε οϊνεγ; ϑερί. ὑποκάτω 
αὐτῶν. 

γέ ετ. 22.----πρηεῃ, “20 ἐΐά ἐδγι:," πες, ἴος. (δ 90, 2, 4). 
ψεῦ. 23.-Ρ ἢ, “απαὶ ἐΐεγ ῥίασεα λένε" : δερῖ, 

κ'ὶ ἔθηκαν αὐτὰς Ὧν ταξδῃβ ἴο ροι οι, ἀπά 80 ἴπε 

7 
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ΗἰΡὮΪ ογηι Ῥ'ΥΠ (5εε 2 Κίηρϑ ἵν. 5); Ὀυΐ ῬΥΠ 65 
ΠΘΑΙν ἴῃς 5δη16 τησδηϊηρ 85 ὙΠ ((65., Ζεζ., Ρ. 361), 
δΔηά 5ἰρηϊῆοβ ἤθε δῃηά ἰῇ 2 88πὶ. Χν. 24, “10 2έαες," 
οὐ “20 “οἵ “Μεζογε ελουαλ," 1.6., θείοτε [86 Ταῦετ- 
ὭΔΟΪα, ψΏετα νὰ5 {π6 Ατκ, ἴῃς 5εαΐ οἵ τῆς Ὀϊνιηα 
Ῥγδϑεηςα (οἴ. νἱ. 8). 

ει. 24.----“ Τὰσ σοῦ 97 5 εγαοΐ," 1.6., ως στεαῖ στδηά- 
50ῃ οὗ ϑείδοῇ (3566 νεῦ. 1. ““᾿]}ῊὮἢ τοῖς αμα ἦε 
ἀαιμράλζεγς" : Βεδοδυβε ἴη θεῖ. χχὶν, 16 ἰἴ 15 ἰογθιἀἄβη 
(παῖ οΠ]άγεη 5μου] ἃ ΡῈ ρυΐ ἴο ἀδαίῃ ἴογ ἴῃ ϑἰη οἵ 
{Πεῖγ ραιθηΐθ, ϑοῦυ]Ζ, Η 6855, δηα οἴμοϑ, ᾶνε τποιρῃξ 
ταὶ Αςῇδη5 δι ν νεα τη θγεὶν οὐ] σεά ἴο 6 5ρεο- 
ἰαῖοτ οὗ ἢϊ5 ριυηίϑῃμηοηῖ, [δας ἴδεν τηϊρῃΐ ἴακα 
ννατηΐηρ {πεγείτοτι ; 1 ἰ8 ρύόθδθὶςε, ἤονανεσγ, {παῖ 
[εν νψεγα ὑῥγίνυ ἴο ἢ15 συ, οἰησα (ῃ6 οἴοίεη σοοάς 
δά Ὀεθη πίάάδη ἴῃ (6 τηϊάϑςι οὗ (δ ἰθηΐ, )δηά (τς 

ίαςϊ [δαῖ [ῃς οτίπιε οὗ Ασοῆδηῃ δαά ὑγουρῃξ ὨἰπΊβε ἢ 
δηά ἔδγἶν δηα ρεορεγῖυ ὑπάεγ [ἢ6 θδη, νου ϊά 105{}ν 
ἰηνοῖνα 411 ἴῃ {Π6 ϑδης ἰδίβ (566 νεσ. 15). Μοζγϑθονϑζ, 
ἰϊ ἰ5 ἃ ῥγίποῖρίς οἵ (οάΐβ σονεγτηχπηεηΐ, ἴο τεραγά 
ΟΠ] ἄγθη 85 τεργαβοηίθα ἴῃ {Πεῖγ ραγεηΐβ, δηη ραγεηζϑ 
ἴῃ {πεῖς σὨμΠ]ἄγεη ; 566 τῆς οαϑε οὗ (δπδδῃ, ἴπ6 ςοη οὗ 
Ηδηλ (άεη. ἰχ. 25), δηὰά [με ἀφδαίῃ οἵ ἴῃς βγϑίθογηῃ οὗ 
τῃες Ἐργρίδη5 (Εἰχοά. χΙ1.), ἀηά σοηΐεῦ ἴῃς ἀδοϊαγαίίοη 
οὗ Τογαηίδη ([6Ὁ. ΧΧΧΙϊ. 18). ΤΠ : ὙΠΪ5 δηά [Π6 
ἔνο αοοιδαίίνεβ νἰοἢ [Ο]ονν ἄτα υιβθά (ΟἹ. (ὃ τοϑ, 1). 
..- Τκ), “μα αὐ 15 7» η 11.764. Τῆδ [ο]]ονίηρ 
ἘΝΕΜ “ρα αὐῤ 7ςγασί το 272," αὔὲ ἴο Ὅς Ἰοϊηθά 
ψ ἢ ὙΠ) ΠΡῸ, δ [6 Ὀερίηηίηρ οὗἩ ἰῇ6 νεῖϑθ. Τῆβ 
τοίδγεηοθ ἰβ ἴο 411] ἴϑγαθὶ δ5 δοίίηρ Ὁν {μεὶγ ομίεΐβ 
δηά τεργεβθηϊδίνε. “7. ναΐζζγ ὁ «εὐογ" (4, οὗ 
τγου 16). ΡΌΣ 15 αἰνψαγβ ἰγαηῃϑίδίε ὦ “υαἰζεγ" Ὄγ 
Α. Υ΄, τὲς ὑοῦ, ἴο ῬῈ ἄξερ, θυΐ υϑεά ταῖμεῖ οἵ Ἰδίεγαὶ 

ν᾿ 
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εχίεηβίοη ἴδῃ ἀερτγεϑϑίοη, {κὸ βαθέη αὐλὴ (74. ν. 
142), ἀαῃά [ῃ6 Ἔχργεβϑίοη ἄθθρ, ἃ5 ορροβϑά ἴο 5ῃδίϊονν, 
Ὠοιιδα ; ἴδιι5 ἴ[ῃ6 ψνογά ἰ5 ποῖ δρρ :ςα ἴο τανίηθϑ, Ρυΐ 
ἴο ἴῃ6 Ἰοηρ Ὀτοδά ϑνεαερβ ϑβϑοηπγείπηε5 ἰουηα Ὀεΐνψαθηῃ 
ΡΔΓ4118] ταῆρσοβ οὐ ἢ1115.. ϑυςῇ 15 {πῸ ναῖον οἵ 
]6Ζύεεὶ, θεΐνεεη αἰροα δηά [Γ{|6 Ἡεγηχοη (Ώ 6 δη 
ϑίδηϊον, 5. σπαάὶ .. Δρρεηά., ρ. 481). Τῇε νδ]]ον οἵ 
Ατςδοῦ ᾿ἰᾶν ἴο [ῃς βουτῃ οὐ βουίῃ-ννεϑίὶ οὗ [ογίομο, δηά 
νγ 85 οἡ [Π6 πογίῃ δογάεγ οὗ [υά δῇ (Χν. 7), ἀπά ἴγοηι [Π6 
σδΙΡ οὗ {πε [5γ86 1165 δ αἰρα]ὶ [δτα ψψεῦα ρυορδΌΪΥ 
τᾶὰρεὲς ἴο Ὀ6 δϑοεηάεά Ὀείοσε ἴ[ἢῆε νδὶΐϊεν Ἵοιυά Ὀθ 
τοδοιςά, ἤδηπος {πε ὑ8ὲ οὗἩ ἴῃς ψογὰά τυ" μετε,9 Τῆς 
πδὴθ “ΔοΟδοΥ " 15, πκὸ “ατρα]" ἴῃ ἵν. 19, υ864 

ὈτοΪρίςσδ!ν, οὐ Όν δηζοϊραίίοη (8εε νοῦ. 26). 
δῦ. 25.--ἰὖῶὴὺὸ ΠΏ, “γὰἊν Ζαεέ ζοιε ἐγομδίδα μς Κ᾽" 

(Αὐτ, Ν εγ5.), ον. “ Κζχάαΐξ ἐγομδέο ζαςί ἑζοιε ὀγοιερἑ μοι 
“2 ὅ8δὸ Δδδρ νδβ {πε (τουδὶ εν οἵ 15ταοὶ (1 Κίηρς 
ΧΥ]. 18). “414 αὐ 7-γαφί εἱοηφαῖ ζ2;»»." ὩΣ, ΡτΟρ. “ἴο 
ΡΙΪΙε " (ἀβϑεῃ.), “ἴο ονεύψῃεηι ψὮ δἰοηθβ᾽ (9 γυ. δηά 
ΑτΆ0.) ; ἔτεαυθηίν ἴῃ [ἢϊ5 Ἰδτεσ βεηβα 1 ἴῃς Ῥεϑηίΐα- 
τευςἢ ; Πετα (Ο]]οννεά ὃν ἔνο δος. (οἴ, ,οντ, Χχίν. 2 3), 
οὔςα ΜΙ οπλίϑϑίοη οἵ Ἰ3κὶ (1.ενίξ. χχίν. 14). Δοβδη 
ΟἿΪν ἰ5 τείειγεδ ἴο Ὀεοδιιβα ἴῃ6 ρῥυϊποίραὶ οἤεηάοτ, 
Ὀυΐ (ἢδΐ 411 {πΠ6 τεϑί ϑιιβεγεά [6 Κα ρῥυηϊθῃηγεηΐ 15 
ενίάεηΐ ἔγοπὶ [6 οσουγίεησα οὗ ΠῚ ἴῃ νεῦϑ. 24, 25. 
ϑιοηίηρ ννὰ5 ἴῃς ογάϊπαῦν πηοάς οὗ Ἂχθοιτίοῃ δηιοηρ 
[ἢς [ἐννϑ (ΕΧοά. χν!!. 4; ευξ, χι!. τὸ; Γακὸ χχ. ό; 
]οῇη χ. 31; Αοςῖϑβ χίν. 5). ““4μπά τἦεγν δεγηφα ἐψφη" 

(12., αἴϊεγ ἴεν νεῖ ἀθεδά). Τα ϑερῖί. οπλῖῖβ [ἢ15. 
Βυγηΐηρ αἰΐνε ἄἀοδθς οΐ οσσιγ δηγνῇογα δηηοηρσ ἴῃς 
ῬὈυηϑῃπηδηΐα ἰηῆϊοϊεα ὃν [πε [ον ϑἢ ᾿ἰανν, 5δὰγ5 Καὶ] 
αἴεγ Μίςομδο 5 (7,295. ΨΚ, ν., ὃ 235), ἰπ ψῃοἢ οδ56, 
ἢονανεῦ, [ον ΧΧ, 14, Χχὶ. 9 σδηηοῖ δ6 υὑπάϑοὲ- 
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βίοοά νίϊδοιιξ α11818οδίίοη. ἌΡ" (ογ τε Ὁν {Π6 
Ψυΐὶρ., 85 ννὲ]}1] 85. Ὀγν ϑερί.), “αμα 1λεγν 2εἰφα 1δόηπ 
«ὐἱδά οἰομσε" : ὄρ, ἴο ρεῖξ ([,66ὺ, “ἴο ονογνβαίηι 
ψ ΙΓ βίοηεϑ," τί ὑρῷ, ἴο θὲ ἤεᾶνν ((εβ., Ζ245... 
Μ|ςἢ 6115 [ὨἰηκΚ τπαῖ 5βἰοηΐίηρ οἵ [ἢ6 45ῆε5 οἵ [δε 
ἀεδά ἰ5 τηϑθδηῖ : Κηοῦοὶ, {πὶ [ἢ6 οἶαιιδε ἢδ85 Ὀδεη 

ἰηδεγίεα ἴο ρύδνθηΐ δὴν τηϊδιηδεγϑοίδηάίηρ οὐ [86 
Ῥιδοδάϊηρ ἱηὶξΣ ; ΚΟΙΊ, (αὶ [6 4]]π8οη ἰ5 ἴο [ῃ6 
᾿Ὠεαρίηρ οὗ ἃ ρίΪε οὗ βἴοῃμεβ οἡ [ἢς ἀεδὰ Ὀοάϊΐεβ. [1 
(15 ἰατΐοτ τηδδηίηρ' 15 εῖε δάορίβςά, ψε πιιϑδὶ τεσαγά 
τῆς ἢτϑὶ οἶδιιδε οὗ νεσ. 26 85 ἱηίθεηάδα ἴο σίνε οἠἱϊν 
ἃ 1 ἀεδοηριίίοη οὗ [δε ϑάῆης δεῖ. Τῆς ριη!βῆ- 
τηεηΐ ἴἢπ5 ἰηῆιϊοϊεά ἔοσ Αοἤδη᾿ 5 οίη, [οιυρῇ [εγγθ]6, 
ἵνα5 ηοΐ ἴοο βϑόνεσζα, ἔίογ ὃὉγ ἰῃἢδί ϑίη πὸ παὰ σγορῦθά 
(οά, ἀπά επάδηροτεά {ἢπ Ξαἰείγ οἵ [6 ψ ῇῃο]6 ηδιίοη. 
Ης μαά αἷ5ο σογχηπτεἀ 1ἴ 5ῃοστν δἴζεγ [5 τεῆεναὶ] 
οὗ δῖ σονεηδηΐ ψιἢ (οὐ ὈΥ οἰγουτης ϑίοη δηά [ἢ6 
εδἰίηρ οὗ (ῆε Ῥαβθονεΐ, δηά δἴϊζεγ [ἢε τεοεηΐ ργοοῦ οὗ 
(οὐδ ρονοῦ δηᾶ ἴονε ἴο [ϑύδεὶ ἴῃ [ἴῃς ονεγίῃγον οὗ 
7ετίομο. το ἢί5 ῃἰβίογν ννα πᾶν ἰδαγῃ Ἄϑρεοίδὶΐν (1) 
[π6 ἀεοοῖςπι] η 655 οὗ ϑἰη, ᾿παβϑηλιοῦ 5 ἰ{ ἡσνοῦ δῆογάς 
16 σταιβοδίίοηβ εχρεοϊθα ἔγοηλ ἰἴ ; (2) [6 ςεγίδϊηΐν 
οὗ 15 ἜἘχροϑίζγο, θεοδιιδα ποίῃίηρ σῇ δϑοαρε [ἢ 4]}- 
βεαείησ ἐνε οὗ ἀοά; (3) ἴδε ἂν] τε! υς!οἡ νι ϊοἢ 
οἴζδηῃ ονεγίδϊκαϑ 1 1η (ἢϊ5. [1{6, δηά νν1}1 σαγίδιηϊν ἀο 
80 ἰηῃ [δε ποχί, {Γ ποῖ δνογίεα ΌὉν τερεηΐδησε, σοοη- 

[ἐϑϑίοῃ, δῃά (δἰ ἰη (Ὠγίϑ ; (4) [5 ἱπ] υΓούθηθθθ ἴο 
οἴδιοῖϑβ 85 νν6]] ἃ5 ἴο οὐγζβϑεῖνεβ. “Οἠδ βίῃποῦ ἀεδίγογείῃ 
ΓΔ Οἢ σοοά᾽" (Εσςοϊ]ε5. ΙΧ. 18). 

τ 866 ηοΐθ Οἡ ΝΕΙΓ. 1. ΤΤΏὮΘΓΘ 15 8Π ΔΠΔΙΟΡΎ θεΐνεθθη ΑΟἢδη᾽5 
βίη δηᾶ ἰῃδί οὗ Αἤδηΐϊδβ δῃᾶ ϑδρρῆϊγα, δπα ἴῃς βϑνογίυ οἵ (Π6 
Ρυῃβῃιηθηΐ ἴῃ Ὀοίῃ ο4565, οσουτστηρ δ ἴπ6 ουϊδεί οὗ ἃ πὸν 
ΟΔΥΘΕΙ, ΨᾺ8 ἃ ϑ5δ]υΐατν ψαγπίηρ ἴο ἔιΐυγα ρϑποσδίοηβ (οἔ. 
Νυΐῦ. χν. 32-36; 2 ϑδἴη. νΥἱ. 6-12). 
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εν. 26.--ῦ, “ἃ τυᾶάς οαἰτη, οὐ “οἱΪα οἵ 
βΒίοῃβϑ " (Ὁ) 5 σϑηθγα ιν δά δά, 45 ἢθγθ) τουρὮ γ 
ΤΟΙ ]οἀ ἰορεῖδογ (ΠΏ εδη δίδηϊεν, 525». σπά αΐ, Ὁ. 110), 
(τογὰ ὅ53, ἴο τῸ ]] ; ἰξ νψὰβ ἱπίεπάβά ἴο ΒῈ ἃ τηδπιοσῖαὶ 
οὗ 186 ρυηίϑῃπγχοηξ (οἴ. νἱϊ. 29 ; 2 ϑδῃ. χν . 17). 
Α κε οὐυβίοηι ργεναὶ θά διγοηρ [Π6 Ἀοπηδηβ (Ρτοροτί., 
ἵν, δ, 75), 85 51] δπιοὴρ (ἢ6 Ατγὰρ5. 1 ννὰ5 ποῖ 

αἷνναγβ ἃ τῃδῦκ οἵ ἀἰβῃοηους (Βυγκῃαγάς, 8 φαϊμΖη67:, 

Ρ. 81). “ πιο 1115 ἀαγ" (οἴ. ἵν. 9, δε, ἱπάδίογηι. 
21 Ῥεῖϑβ., ξν. ραϑϑῖνε, ὃ 137, 3, 4). “Ἅεἶον" (566 
νοῦ. 24). Τῇῇε οηἷν οἵμεγ ρίαοες ἰη νοῦ [(ἢ6 
ΠδΙηΘ6 15 ἰουπηά δἵὰ χν. 7; Ηοϑβ. 1. 17 (Η 6}.); 1588. χν. 
8, τοι 

ΓΗΠΑΡΤΕΚΝ ΝἹΠ. 

ΨΈΕΚΞΒ. 1-29.---7 ἦς Οὐηφμοεί 97 ᾽4}. 

Δεγ. 1.- 2 27 ποὺ. .. ἀέπαγεα" (οἴ. 1. 9; 
Πευῖ, ἱ. 21, χχχὶ. 8). “«ἍΑ4{} 176 ῥεοῤίο 97, τυαγ": Μυϊρ. 
“ρ»4,Φ7,42 79224Π22140]2}1 902: φερη ΟΥ̓, 85, ποινονου, 
οι οὗ 411 {πΠ6 δρῃίίηρ πε οὗ δυρεη, (δά, δηά [ἢ6 
μαϊγίηρε οὔ Μδηῃδϑθοῆ, νῆο ννόζτο Ἴσοεηπημδηάεοα ἴο 

οἴΌ55 ονεῦ Τογάδη Ὀείογε {πεῖγ Ὀτγείγεη ((. 14), ἴῃ 6 
δοίια] ΠΊΕ βοηΐῖ ψγὰ58 ΟἹΪΥ 40,ΟΟΟ (ἷν. 13); 50 
ἢεγα [ἴδ ἴεγπὶ αὐ πᾶν ΡΥ ποῖ ὄνεῦν τη σαρδ Ὁ ]6 
οἵ Ὀδαγίηρ δύγγβ, Ὀυϊ [ἢ δύν σθησγα νυ, 85 οοπηιραγεά 

. Ὁμπάεογϑβιοοῦ 8ρ᾽ τυ 41}, Ἔν Αομοῦ (του ]6) ῬΘοοπλ685 “8 
ἄοογ οὗ Ὠορδ,᾽ ψῇθη 11 15 βαποῖβοα ΌΥ τορεπίδηοα δηᾶ [δι τῃ. 
Τῆι, ἴῃ ΑΟΠΔη᾽8 ο8856, Ὲ ΠΊΔΥῪ ἰτυϑὶ (αὶ ἢΪ5 σοηξεββίοη, ἰξ 
Β΄ ΟΟΓΘ, 85 [0] να ὈΥ Ραζάἄοῃ, δηᾶ ΌΥ Βδρρίηθϑϑβ ἴῃ ἃ ἔυΐυγα 
116 (566 ποΐβ οἢ νϑγζ. γ᾽: 
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ἢ τῆς ἀείδοιηδηΐῖ νἰοῆ ἢδά Ἀεδθη ργενίουϑὶν βθηΐ, 
“Οὸ π᾿ : Ἂν 5ἰοοά οη δίρῃεγ στουπά (ἤδη [ετίοῃο, 
Ρμυΐϊ τὰ 8 αἰϑο ιϑε4 οὗ (δε δάνδηςε οὗ δὴ διίζων 
ἀραίηϑί ἃ ἰογιβεά ρίδςθ, Ὀεοδιιβα ϑοἢ ἃ ρἷδος νγὰβ8 
τερατάεξά 845 ἃ δεῖρῃξ ἴο 6 βοαϊεά (Κι) “17 ζανε 
φίνεη " (5εε ποῖε νὶ. 2). 

ες. 2.---ὐὐπῖν ἐΐζσ. .. “ροΐἱ 79» ἃ γεν" (ϑ8εε ποῖς 
οἡ νΐί. 17). 52:}), υϑεά ς0]]., “ 226γ5 τη τυαῖΖ," (τογὴ 

5, ἴο ψεανα, δηά ἤδησε “ ἡξοΐογα 1η516145. “2 γο 
ὀσἠζμα! 11, 1.6., οἡ 15 ννεβίεσῃ οἰάβ, 8ε6 ὙΠ, 158. ἰχ. 

11 (12 Αι. Νεγβ.); [0Ὁ Χχῖ!. 8. Οη [δε βδηοίίοη 
σίνεη ὃν ἀοά ἴο [ἢς οπιρίογγηεηΐ οὗ βἰγαΐασεῃ [ἢ 
νναῖ, (αϊνίη (45 αιοϊεα Ὀγν ΚαεΙ!]) τεγλαγκϑ, “1 ννὰῦ ἰ5 
αν! αἱ 41], [ἃ 15. ἱπαἰϑρυίαῦὶν γσῃξ ἴο ἀνδὶ] οῃδϑεὶῇ 
οὗ (ἢοβε ατίδῪ Ὁν νῃοῆ νἱοΐοῦν 15 υ8|184}}ν οίαϊηεά. 
1 5, οὗ οοιιγβο, υηἀεγοίοοά [ἢ πεί[Πογ τηιϑί (γοδίϊθ5 

Ῥε νἱοἰαίεά, ηογ ἔα ἢ Ὀτόίκεη ἰῃ δὴν οἵμεσγ νᾶν.» 
Ψψεγ. 3.---ς 7λεγίν τλομδαμα": ΤΏετε 15 αἰ βου ν 

ἴῃ τεσοηοί]ίηρσ (5 πυροῦ ἢ ἴῃ6 πυροῦ ἔνα 
{1πουθϑαηα ἰῃ νεῖ. 12. ΘΘοπΊθ, 8485 Εναϊά, Μαυτγοι, 

δηά Κηοδεὶ, υηννδεγαηῖδοϊν δϑϑυμης (παῖ νοῦβ. 12, 
13 ἢανε Ῥεδϑη ἰηϑεγίεα ἤτῸΠπΠῚ] δηοίμπεγ παιγαῖίνε ὈγΓ 
ἃ ἰαΐος οαϊΐοσ, ψνῇῆο οπκίίο ἃ ἴἰο δαγπιοηῖζα (ἢεπὶ 

ἢ νεῖ. 3. Οἰεῖς (ΑΡδέρδηςεὶ, ΟἸσίσιιβ, εἴς.) 
ΒΌΡΡοΞΒε [δαί ἴδετε ψεῦε ἔνο αἀἰϊδίίηςϊ σοτηρδηίΐθβ οὗ 
[|εγ9-η-πναὶΐ, δὴ ορίπίοηῃ ἰγγαοοηοῦ θα ν ἢ νεῖϑβ. 
9, 12, Ὦεγε (ἢε6 ϑδροῖ ἴῃ ψῃίοἢ δδοῦ νὰ ροϑίεά 
15 ἀδϑοσιρεά 85 Ὀείηρ δεζευεορ βεοίζοί «πα ᾽44), αμά 
οὔ {ἦε τὐεοί οΥ .43.),γχα ΘὍΤτας, ΑΡδγραπεὶ οοη]εοΐυγαϑ 
{πΐἴ, (πΠουρῇ Ὀοΐζῃ δπιθυϑῆθβ νεῦα οἡ ἰῆς 58πὴ6 δἰάθ 
οἵ {86 οἰΐν, [ῆς 5:14} 16γ ννὰ5 δεῖ ἤδάγεσ ἴο ἰΐ, δηά ννᾶϑ8 
ΟὨΪν ἱπίεπάεαά ἴο οΚίγπιίϑῃ ψἢ [ΠῈ δπεπν ἤθη 
[εν οἀπλε οι οὗ [ἢς οἱΐν, νἢ1]6 [πΠῸ ἰαγρεσ σἀρίπγεα 
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[δε οἷτν ἰἴϑειῖ; Ὀπῖ ἴῃ {6 δοοοιηΐ οὗ [6 δχεουζίοη 
οὗ Τοβῃυδβ ογάεγ (νεῖβ. 12, 13, 14, 19) ἴμεγε ἰβ 
Ὠοϊπίησ ἴο ϑιρροτγί {Π|5 νίαν. ΝΠ, ἴῃ νοῦ. 10, 
οἰθαγὶν βεαπηβ ἴο ἱπαϊοαίε [πὶ [Ππογὰ νὰ οὴς διῃριϑῇ 
οηἶγ. Νοῦς ἴ5 {ῃς αἰῆου ν βοϊνεά Ὁν ϑυρροΒίηρ, 
ἢ Βίσμορβ Ῥαίγίοκ δηά Διογάβννογίῃ, [παῖ δε 
δ΄,ΟΟΟ πδῇ νεῖ δϑηΐ 85 ἃ τοϊηίογοθιηθεηξς ἴοὸ {Π6 

20,ΟΟΟ, ἔογ 80 ἰαῖρε ἃ ἴογοες 85. 30,000, οὐ 35,000, 

οου]ἃ μαγαϊν δᾶνε εἰυάεά οὈδβεγναζίοη ψἢ]]6 ᾿νίησ ἴῃ 

διηδυβοδάθ ἤθαᾶῦ ἴο, αηὰ Ὀεοΐνδοη, ἴννο ἢοϑίὶθ οἱτ[65, 

ΔΡΡδγεηίίν ἴογ ἵνο ηἰρῃῖθ δηά δὴ ἰηϊεγνεηΐηρ ἀδν 
(νεῖβ. 3, 9, 10,13). Οἰδεῖβ, 85 Μαβίιι5, οβθηηλ]]6γ, 

δηα (αϊνίη, οσοποϊάςα αἰ τπΠ6 ἡ θεῦ 30,ΟΟΟ τείουϑ 
ἴο ἴῆε6 επίίϊγε δγτν βεηΐ δραίϊηβί ᾽'Αυ, δῃά [6 πυηηῦοῦ 
5,ΟΟΟ ἴο ἴδοβε ρἱδοξά ἴῃ δῃθιιβῆ. Βυΐ τὰ5 [ἢ6 
ννογάβ “ “ογη: {ψ67,," ἰῇ νοῦ, 3, τηυδί ἀδηοΐθς Ὁν ϑγυηῆξεο- 
ἄοοδθαο, “56ηΐ ζο»ε οὗ {[π6η,᾿ 4Α πηεδηΐηρ τγαΐμογ [οσοεά, 

δηά {πουρὴ ἴῃς εχργεβϑϑίοηβ “ δ ῥεοῤῥο᾽" (νεῖ. 10) 
δηά “αὐ 7ςγαεί" (νεῖ. 15) πεεά ηοΐ ἱποϊιάς δνεῖν- 
οπα σαρδῦϊα οὗ Ὀεαγίηρ διπ15 (5εα ἠοίε, νϑῦ. 1), γεῦ 
[πεν νου 5θθηὶ ἴο ἱπηρὶν ἃ γι ἰαῦρεῦ πὰ θοΓ 
[ἢ4η 320,.ΟοΟΟ. Οη {δε ψῇοΪο, τπεγείοσγε, {πε ϑοϊυτίοη 

οὗ Καὶ! 15, ρείῆαρβ, ἴπεῈ πλοϑί ϑαϊ ϑίδοΐογυ, νἱζΖ., [δῖ 
ἴον “ τπἰγίγν τπουδαηά " ἰῇ νοῦ. 3 5ῃοι]ά θὲ γεδά “ἤνε 

(πουδαπά," [με Ἰοἰΐεγ ὃ (30) μανίησ, Ὀγ ἴπ6 τηϊβίακε 
οἵ ἃ οοργίϑβί, θεε βυλδϑβειζαϊεά ἴον π (5). Ὑπαῖ {ποτὰ 
5 βοπιαοίίπη65 δὴ ἰπδοουγαον ἰη ἴῃς ἔρια οὗ [ἢ68 
Ὠἰϑίογίοδὶ Ὀοοῖβ ἰ5 ενάθηξ οἡ ἃ οοῃηραγίβοη οἵ [ποϑ8 
ἴῃ [ῃς δι! ογ τ τῃοβα ἴῃ ἔπε ἰαΐεγ Ῥοοῖκβ (Ξε6 Κεῖ} 

δηά Ὀ6]., (ορρεηρί., Ὁ. 86). 
ψ εν. 4.-Ἰδν 3), “566 (οΥ “ ἴακε παβά ἢ) “.)2ὲ6 τὐο 

αγὲ αδοιμεέ 10 ἤ4 ἐμ αγΛηδηδὴ 707 176 εἱΐν. .. ἐλαΐ γὲ 9Ὸ 
ποΐ νον ζῶν," εἴο. ΞἸΝ μου] 6 οοηδίγιοα νὰ [ῃ6 
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ϑνογάς ΦΡΥΤΎΓΟΝΣ (Κοβεηη.). 53), “2γεῤαγεα " (ςῖ. 
Εχοά,. ΧΙΧ. 11,15), 2.6., ἴο τίϑα ὉΡ δηά δβ58:1} [ἢ 

εἰΐν. 
γεῦ. 5..-- 41 τ΄6 3 γε, νὶΖ., ΜΏΘη [6 [Ὀγηλοῦ 

αἰίδοῖς ννὰ5 τηδάβ οἡ ᾿Αν (νἱΐ. 4). 3282), “ ἐδ (οΥ 
“τῃδι ἢ) τοῦ τυϊέ 3226, Ὅλ), ἴο 66 ; 1 ψΠ [ἢ6 ἀροά. 

Ψεῦ, 6.-- πα τΖάεογ τὐῦδ οογηε ομἑ α͵787 μ 6: ΤὮεβα 
νος ἡδεά ποῖ Ὀ6 ρΡιῖΐ ἰῇ ἃ ρδίδβηςῃεϑίϑ, ἃ5 ἴῃ [6 
ΑΑἰτῃ. Ν εῖβ. (“ ἴον ἴον Ψ1}] σοπηα ουὐυΐ,᾽ εἴς.) “ὥὕμαἠἪ 
τὐθό ἄαῦυε ἄγατυη," 11ἴ., αᾶνεὲ ἰούσῃ αἀναν, Ηἱρῆ. ἰηβη. 

ΜΠ βυΠχ, 5686 πῃ). Ἀδηάδγ  ἰη [ἢ6 ]αϑὲ οἷδιιβα 
“ μα" ποῖ “ ζάεογεζογε " (Αὐτῃ. Ν ετ5.). 

νευ. 7.- δ Π, “.),ὲ σὐαΐ οοομργ, 11, γε 5881] 
ΔΚ γουγϑεϊνεβ ἴο ροββ685" (οΐ. χνίϊ. 12). 52), “τορί 
εἰρέζυεν 11: Τῆς ρεγίεος ἀδηοίεϑ, ἃ5 ἰῇ νεῖ. 1, (οὐ 5 

ἀείεογηίηδίε ρυγροβα. 
ψετ. 8. - λό γὲ «ἀαϊ ζαυε ἐαξερ": Τῇ Ὅσα, 

ΧΧ.ΙΟ, ΦΈΒ ἰ5. αἰϑδο ϑεἀ οὗ οσαρίυτηρ ἃ ἴονη. ΝΗ, 
“γ6 σλαίζ σοί ομ 3 γ4" : ΗΙΡΏΉΙ] ἱπιρεγίεςϊξ οἵ ΠΥ), ὧφ., ΠΥ", 
(ὃ 71), “ἴο 5εῖ οῃ ἔτγς, ἃ νογά ηοίΐ ἐουηά ἴῃ (6 Ῥεηΐδ- 
ἴδιο. ““Ὡογαϊηρ᾽ το 1ἦ6 οογερεαγιαίγιφη " (ποτά), εἴς.: 
Νο δχρίθϑβ σοιημηδηά ἢδα Ὀεεη σίνεη ἴο Ρυγη [(ἢ6 

οἷν, Ρυΐ 1ἴ ννᾶ5 ἱπιρ!ἰο ἰπῃ 6 σοτητηδηά ἴο ἰγοαΐ ἰΐ 
πΚῸ [εγίομο (νεῦ. 2), [Ι͂π ἴῃς ᾿αϑὲ οἰδιιβε, “ 5:6, εἴς,, 
{Πεγὰ 15 ρεσῆδρβ ἃ οονεζγί δ᾽ ιιϑίοῃ ἴο [πε οἰγοιιτηβίδησθϑ 
οἔ Αοἤδη᾿β ἀϊδοδεάϊδηςα. 

νεῖ. 9.--- ΗΗεγὰϑ, 885 ἰῇ ἱν. 8, δ8ὴ δοοοιηΐ οὗ [ἢ6 

εχεουζίοη οὗ [ῃ6 σομηπλαηα [ο]ΐονγ8 οἡ (αὶ οὗ [6 
ςοπηπΊΔηα ἰ[561, 591, “ Ζἦδ φέαω 97 αγὰαδισά" : ΤῆΘα 
ΡΙΘΗ͂Χ Ὁ ἀεποίεβ ρίδος (ὃ 84, 14. Ὁ, “ογμκ ἐδ 
τυεσί" : ὮΝ 15. 80 041164, Ὀεσδιι5ε {πε Μεάϊζεγγαηεδη 568 
ννἃ5 οἡ ἴδε νεβί οἵ Ῥαϊεβδίίπε. ὉΤῇῆβδ εἽχαϑοΐ εἰΐς οὗ [ῃ6 
δῖηΡ 5ἢ οδηηοίΐ Ὀ6 δϑοογίαϊηεά; Ὀυΐ, 45 Ὀεΐνψεθη Βείμο] 
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δηά ΑΓ τίϑα ἔννο τοοΐζν πεὶρῃΐδ, 1 νου] βεεη] (πὲ 
(ἢς6 Ἰἰογϑ-η-τναῖς ἴοοῖκ {πεῖς ροϑβιτίοη Ὀεῃιπά [ἤδη 
(αῃ ἀς Νεῖάς, λ᾽αγγαζένε, ἴϊ., Ῥ. 280). ΤΗΐβ οουἹά 
ποῖ μάνα Ὀεθη δύ ἴγτοπιὶ [6 σε οὔ ΑΡγδῆδηιλ 5 δἰΐδσ 
(αξη. χίϊ. 8). “75 ζε »νιζασεί 97 τ. εορῤίο,᾽" 1.6., ἴῃ τῃς6 
σϑαρ, νίτἢ τῆς τες οἵ {πε δύην. 

Ψ ει. 10.--ἼρΡν), “ σπα γευϊσεσθαὶ," ϑερῖ. ἐπεσκέψατο : 
Κ ΘΙ] βΌΡΡοβεβ πὲ (ἢϊ5 αᾶ γε] ὶν Ὀδεη ἄοηε Ὀείοσγε 
[ῃε ἀεϑθραίςῃ οὗ τῆς [|ἰεγϑ- 1 - ναι, ἀηα (ἢδΐ τς Ὀερίη- 
Ὠΐηρ οὗ (15 νεῖβο, ““Ἵκαὶ οδσήμα γοδε τ," 15. ΟἿΪΥ ἃ 
γόξημό οἵ ἴῃε Ῥερίηηίηρσ οὗ νεῖ. 3, Πιγίμπεῦ ραγίοι 8 Γ5 
Ῥείησ δάἀάεά  ἴῃοϑγα 15, βονγενεῦ, ποίῃίηρ ἴῃ νεῖ. 3 

νοῦ ἐογθὶ 5 τῆς σοποϊυδίοη [ἢαΐ, αἴζες δῦσα δά 
ἀεβραίζομεά {πὰ δι θυβοδάοθ, 6 ρχοσεεάεά, (ἢς ἔο!ον- 
ἱησ᾽ τηογηϊηρ, ἴο γονίενν [ἢς τεγηδίηο οὐ ἢιῖ5 ἔογοςϑ, 

Ῥτεραζαΐοιν ἴο ἰδεῖς πηαγοῦ ἱἢ Ὠϊπὶ αἀραϊηϑδί ᾿Αγ. 
“7. οἰάεγς 97 75 γαρί," 1.9., ποῖ 845 Μαϑίιιβ βαγϑ, “ Π11}1- 

ἴτυν {ΠΡ η65," ῆο νοῦ οδ δα οἰ ἀεγβ οἡ δοοοιηΐ οὗ 
{ΠεῖΓ ΘΙ ρΡΕγοΟΥ τ] ᾶγν 5Κ1}, θυ ἴῃ6 Πεδάϑ, οσγ τερῦα- 
βεηΐδίνεϑ, οὗ {ῆ6 ρβορίθ, ψνῇο αἰϊεηάθα [οϑῆυα 85 ἃ 
σοουηο!!, δηὰ ψνἤοϑθα ρύδϑθησε δηά δυο πᾶν πᾶνα 
Ὀδθη Πεδοδϑϑαῦ ἴο Θηθυγ6 ἃ ῬΊόοροσ αἰϊνίϑίοη οὗ [ἢ6 
Ὀοοῖν (ΝυηΡ. χχχί. 27). 

εγ. 11.-τ ἢ ὈΨΠ : Εογ {πε σοηδβίτυσίίοη 566 ὃ 110, 
2,4, ἀπὰ οἴ. {ϊ. 14. Ὁ ΠΕΝῸ : Οοηπείγας, βῖαϊε ψ ἢ 
ῬΓΕΡ., ὃ 116,1. Τῇδε ϑερί. δπά Ατδρ. ἔογ μογίζ ραΐ 
ἐαεί, ἃ5 [που ρὴ μον δὰ τεϑά δῚΡ, ψῃϊοἢ, Ποννανθῦ, 
ἷ5 ποῖ ἰουπά ἴῃ δὴν οὗ ἴῆς. Μ55. ")5}, “απαὶ ἐδδ 
γαυΐμε " (νγ 85). ὃδδλ ΟΥ̓ δὲ» δΔηα ὈΥ οτηϊδϑίοη οὗ ΑἸβρῇ, 
νλ, Γ6 805 ῬΙΟΡΟΥ͂Υ ἃ γΓανὶηε οὐ σΟΓΡΕ, σἝησγ γ {Γ8ῃ5- 
Ἰαϊεά φάραγξ Ὁγ {με ϑ5ερί, θυϊ “ ν4]|16ν " Ὀγν Αὐ1ῃ. 
ψεῖβ. (2.551), τί, δὴν Ζφ., πν “ἴο ἢον τορείδεγ," 
Ὀεσδιιθε Μαΐου ἔονν5 ἰορείδῃες ἴπεγε ((ε5., 242.) ; οἵ τί, 
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Π"» “ἴο Ὀγδαῖ ουξ," ψῇδησςε ρεγῆδρϑ (ἢ6 πᾶτὴς αἰἤοη 
(ἴδῃ εν 5 δήμ. σμά ῥαΐί,, Αρρεηά.). ὉΤῇβε δχγίίοϊς ἰη- 
αἰςαῖε5 [δι {Πς δυΐπου ἰ5 γείεασηρ ἴο ἃ ψε]]-Κηοννῃ 
Ἰοςα! ἐν. Ῥγοόρδοὶν ἰἢ6 δ᾽] υϑίοῃ 5 ἴο {π6ὸ ἄθδερ δπά 
βίβερ-5 64 γτανίης ἴο ες πογίῃ οἵ Τε}}-61|- δ] (ἡ δῃ 
ἄς Νεῖά6). 123 βου] ἃ ργοραρῖὶν Ὀὲ ροϊηϊεά 123 (οὗ. 
1, 4). 

Ψεγ. 12.--Πρὴ, “απαὶ ἦε Ἰοοξ: Μαβίυβ, (οσ, ἃ 

Γρίά., δηά οἰδεῖ, γεη δῦ 85 ἃ ρυρεγίεοι ; Ὀυΐ, [που σἢ 

[Π6 νεῖ τείειβ ἴο ψῆδί ]οϑῆθα ἢδα αἱγεδαν ἀοῃθ 

(νεγ. 3), ἰἴ 5σῃουά γαῖμεσγ Ὀ6 ἤδσγε τεραγάβξά 85 ἃ κΚἱπά 
οὗ δογίϑδί (Κ ει ]), ν ϊσἢ πὶ τῇς Νεὲν Τεβίδπχθηΐ οἴδη 
ἢδά5 τῆς ίοτοε οὗ ἃ ρὶπρεγίεοϊς (γίμεγ, γα. ο7 Νίσιυ 
Ζ7Ζεεί,, Ῥατί 11., Ξεςῖ, χ].). Οη τῆς ἀϊδογερδηουν Ὀεΐνααη 
{πε πυτηρεῖβ ἄνα [πουβαπα ἤοα δηά τῃϊγίν τπουβαηά 
ἴῃ νϑῦ. 3, 5866 ποΐθ ἀῦονε οὐ ἔπαΐ νεῖβε. Ὁ ον! ἘΠ ΕΪΥ 

τείεβ ἴο ᾽'Αν, δηά, ἰπεσείογο, ἡβεά ῃοΐῖ θὲ αἰίεγεά ἴο ων, 

ἴο σοΥγοϑροηά ἴο νοῦ. 9. 
ψεῦ. 13.--Ἐδηάεν, “απα 5σο ἐΐε 2εοῤίς οείφα 16 

τυλοίδ σα." ὈΨῸ τδυ ὃς Ῥεβί τεραγάβα 85 ἃ πουη- 
οΟΙ]ες,, ἀπ 85 ἴδε ϑυδ)]εςΐ οὗ [6 νοῦ (ὃ 146, 1 ; οἴ. 
ψυΐϊρ. δηὰ ( ]ά.), ἔογ, 1 1 ννὰβ ἴῃς οὐ]εςΐ, 85 ἰη τῃ6 

γος, ΑΥδρ., δῃά ΑὐνΝ΄., μβανίηρ ὙΡ ΕΟ ΣΝ, 1η ΔΡΡοϑ1:- 
τίοη ἴο {{, "πιξ, [ῃ6 ϑίρῃ οὗ ἴῃς ἀεῖ, δοοιι5., σου] Βαγαϊν 
ἢανε Ὀεεη οπεα (Κ 611). ““41πὦώ 1:5 αγιδμδεοαάε," τί, 
ΡΩ, ἴο εἰγουτηνεηΐ, ἴο ἀείταυπά (αεη. Χχνι!. 36) ; 50 ἰῃ 
Ῥϑβαὶηη χΧὶχ. 6. ὩΡῸ 15. τεηάδεγϑά “ τὴν βιρρ  δηΐοίϑβ "ἢ 
ὃν Ἐνα]ά, ΗἰΖὶσ (γο τείειβ ἴο [ἢΠϊ5 ρᾶβϑᾶρε), δηά 
ΠεΙΖϑοῆ, νῆο 4υοΐε5 οἴμεον {Κα ἔογηβ. Τῃδ6 τεηάου- 
ἵηρσ οὗ ἀεβεη. δηά ΔΝ ίησγ, “ ζ΄ γεαγρμαγα," σαηηοῖ Ὀ6 
ΒΌΡΡοτῖβα, δ5 πεν δ]εσε, Ὁν ἄἀδη. χὶχ. 19. Τῆς 
ννογά νι ἀθητν Ποῖα γαϊδίεβ ἴο ψῆδὲ μαα Ὀεεη ςἰαϊεά 
ἴῃ νεῖ. 12, 8η4 οοτζεθροηάβ ἴο 2,δ, ἰῇ νοῦ. 12. 
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“ ΤὝαϊ πῖρδξ᾽" : Νοῖ [δῖ ἴῃ νν Ὠ]οἢ [Πε [ἰεγ8-1η-ἰναῖι Πδά 
Ῥεβθη βεηΐ ουζκ (νεζ, 9), θὰΐ [πᾶ οἡυ ψῃίοἢ [οβῆια ἀπά 

{π6 ταβϑὲ οἵ [ῆε ποϑβί δά δγίνεά οἡ [πε πογίῃ οὗ Αγ. 
“ ΖΤὴφ ναΐζογ" (Αὐτῃ. Ν εῖβ.) : ϑεεὲ ποΐε οἡ ἴῃ Ηθῦγεν 
ψνογά 1 νἱΐ. 24. Δεη [ἨὈϑῆσα νεηΐ ἴπδῖ ηἰρῃΐ ᾿ηΐο 
[ἢπ νΔ41|16ν, ἢ6 ννὰβ πο ἀοιιδί δοοογπηρδηϊθα ὉΥ ἃ οῆοββη 
ἀείδοπιηηεηΐς ἰγοπὶ 5 γτηδίῃ γῆν, (παῖ ἴηι5 δ [ῃ6 
εαγὶν ἄδνῃ ἢς τηὶρῃῖ δῆρασε ἴπε αἰϊεηϊίοη οἱ [Π6 
ΘΠΘΙΥ, δη6 σίνε [Πεπὶ η0 {ἰπ|6 ἴο ἀΐδοονοῦ ἴπΠ6 δηλ 5} 

ἴῃ [ΕἸ γΓθδγ. 
Δ εν. 14.----« ἡζλρρι 116 ζίημρ οΥ ᾽44.) βατν": ἘΛἴδμοσ 

ἢ ἢἰ5 ον ὄγεϑ, οὐ ΌῪ ἱηίογπγαίίοη ἰτουῖ. δ ικρὰς 
ΑΠεγ “ σατυ ἴῃς Αὐἴῃ. Μεῖβ. βαρ ΙΕ5. “ 7," νἱΖ,, 
Τοβθυδ δΔηὰ [πε ρίοκεά δοάν οἵ ἴγοορϑ ἘΠ ἢϊπι. 
““Κ“φαΐηε": Τῆς Ηδῦτγονν ννογά αἰνγαγϑ ἱπαϊ!οαΐθβ [ἢ 6 
σοΐϊηρσ τουΐῃ ἴο ποεῖ δὴ δηεν, 58ε6  ευΐϊ. 1. 44; 

Ρρβαϊηὶ χχχν. 3 (θεδὴ Ῥεγοννῆθβ οὔ οὶ] πηοίε). 
ἽΝ), “αἱ (οτ “10) 4.6 λίαεε ἀῤῥοϊημέφα " ((65., 16κ., 
δηά ΚεΙ]; οὗ 1 58. Χχ. 35). 8ῃ6 τείεγθεησβ 56 615 
[ὁ θὲ ἴο ἃ 5ροΐ ϑεϊἰθοίβα ίογ 8 οοποεηίσαϊεα δἰΐδοκ. 
“3670γ6 166 2έατη" (Δυΐῃ. Νεῖβ.): 566 1. 16, 24., δ 
ἴῃς επίγδησε οὗ {πε ἰγαςί βορίηρ ἄονη ἰηΐο [ῃς ᾿ογάδη 
ν4}1ον, δηά ργοόραῦϊν [π6 β8δπὴθ 85 ἰἢε νὴ] άθγηεθβ οὗ 
Βεΐμανεη (Χν 1. 1 2). 

νεῦ. 15.- Αμά ἐΐῴεν γεζρμδα ἐἠεογμοοέσες ο ὅδ 
ὄφαΐξε᾽ι᾽" : 50 αεβεη. (2 42.) απ Μαϑίυϑ, δηά οἰ. Αὐτ ἢ. 
 εῖβ. ΝΙρἢΔ] 85 ἤδθγε [ἢς οἰρηϊβοδίίοη οἵ Η  Ὦρδ6] 
(δ 51, 2,4), ἔογ ἐμαῖ (δε Ηἰρῃς νγὰ5 ἀεϑίρῃεα 15 εν άεηΐ 
ἔτοῃη νεῖ. 6. “48 ἦε ταν 97 ἐἦσ τυϊαάργηδος " (ΔΉ. 
ψεῖ5.). ΞῚ ΡῬΓΟΡΕΓΥ πηδδηβ5 “ἃ ρϑϑίυγα στουηά," 
ἴγτογὴ 21, ἴο ἀτγίνε (ἴο ραβίιγα), οὗ. [ῃ6 (ἀαεγηϊδη 2727 
ἔγοτῃ ζγεζόοῃ. “Τῆς ἰά464᾽ (ϑαγ8 ᾿εδη ϑίδηϊευ) “15 [παῖ 
οὗ ἃ ψίάε ορεη 5ρδςϑ, ψ ἢ οὐ ψιϊμουΐ δοΐυδὶ ραβίυγα; 
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[ἢ6 σουπίν οὗ [ες ποπιαάθ, 85 αἀϊβε συ 5ῃε 4 ἔτγοΠῚ 
ται οὗ [6 δρτηουϊζαγαὶ δηά ϑεςεα ρεορὶς, Δι 
[π6 αγίίοϊα ἰς ἰς σεηαγα!ν ι5εα ίογ [ῆ6 ἀεβεσί οὗ 
Αταῦδία, Ὀυξ ϑοπιείίπηθϑ ἴογ (6 Ὀάύγθη ἰγαςοῖσ νῆϊοῇ 

Γαδοῦ ἰηἴο [6 ἰτοητίοσ οὗ Ῥαἰθϑίηθ, 45 ἴῃ [ἢ νά ]1ον 
οὗ τε Τογάδη (7 ϑῇ. νἱϊϊ. 1.5), οὐ ἰπ (δε ϑουΐζβεγη 
τηουηίαίη5 οὗ υἀφὰ (Τάρας 1, 16; ἀεη. χχί. 14)" 
---Αρρεπάϊχ ἴο .525. αμα αύ, Ἡρδτια δπά ἴῃ νείϑ. 
20, 24, ἰΐ 56ε6π|5 ἴο θὲ υδε4 ἰογ [πε 58πη)6 γερίοῃ 8ἃ5 

τῆς Ατδρδῇ ἰῇ νϑζ. 14. 
γεῦ. 16.-ρῦ, Π||, “σεῦ ἴογῃ ἀνγᾶν," 2.6., ΕΓΒ 

σοι ρ] οἴεὶν βοραγαίθα (οἷ. νεῖ. 6). 
Ψεσ. 17.--ῦπε ν, 26... πο οπα οὗ ἴῆε Βρδείηρ πιθῃ, 

ἴογ 1 ἀρρϑδῖβ ἔτοπὶ νεῖ. 24 [ἢδΐ ϑοηὶὸ ρεβϑοῃϑβ ΕΓ 
Ιείς ἴῃ τῆς ἴονῆ. “δεοίδεί᾽᾽ : Τη15 πδπιθ 15. οὐ ἰςἀ 
ἴη τῆς ϑερί,, θαῖ ἰῃ ἡοης οἔτἢς οἴδεῦ δηοίθης νεγϑι οῃΒ8. 
Ῥγοῦδοὶν Βεῖμοὶ βοηΐ ϑιςσοοιν ἴο ἊΑΥ αἴζεγ [οϑἤλδ᾽ 
ἢτϑί δἰίδοϊκ οἡ {68 ἰδζζεγ (ν]}.). 

εν. 18.--ΠῸ), σιρθδι. 71) (ἢ νοῖβ. 19, 26; Εχοά. 
νἱ". 1). ἸΠΠΞ3, το 1ἤς γαυείζη, ϑερῖ. ἐν τῷ γαισῷ 

οὐ “ἸΙσῃξϊ σρθαγ," ψϑιοἢ 15 γοψῃ, ἀϊπεϊηρυ 5η6 ἃ ἔγοηι 
ΠΝ Π,  οἢ 85 τηυςσῇ Πεανίεσ (1 58πη|. χνίδ. 7. δυο 

15. 15 πηδδηΐϊηρ [ἴῃ 411} [6 οἴδμεσ ραβϑϑαρὲβ ννῇεία ἰΐ 
ΟσσιΓ5, ΝΊΖ., ἴῃ 1 58η1. Χν]ΐ. 6, 45, ψῆογε, [πΠουρἢ τῆς 

ψαΐϊὶρ. τεπάδγϑ 11 “ οἰγρειιβ," δ5 ἤεζε, δηά Αὐκῇ. Νεῖβ. 
“ζαγρεῖ, δηά “ 5ῃ61 ἃ," 11 ργοῦδοϊν ἀδθηοίθϑ ἃ ᾿δνοιϊη 
ΟΥ 5Ρ6άγ, ψῃϊοἢ νὰ ϑἰιηρ δοσοθβ [ἢς 5ῃοι]άθγθ, 85 
οἴξη {ῃς ϑυννογά ἴῃ {{κ πηδηηθγ (5ες 72, ἰϊ., 45); 50 ἴῃ 

76γ. νί. 23, 1. 42; 7οὉ χχχίχ. 23, χὶὶ. 29ς. [ἴἴ τᾶν 

ἤανε θεθη γη]5ηθα οἡ [ἢϊ5 Οσσαϑίοη ψ ἢ ἃ δρ᾽ δἵἱ 
[η6 αχίγοηίίν, δηά Ὀείηρσ Πρ οου]ά ἤᾶνε θεθη ἢεΙά 

ἴογ βδοῆβ {{π|Ὲὸ ψίποις ἰαίίσαθ. Ῥγοθαθὶν οϑῆυδ 
βίοοα οἡ δῇ δηγΐηθηοα ἴο Γαηάογ [6 εἰρη! ((ἢς ταἰϑίηρ 
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οἵ νης, θαΐ ποί [ἢε τἰπγ16, ννα5 ἀου 6655 ργεοοηοεγίεα) 
[ες τῆοσγα ν] 51:0 ]6. 

ΨεΥ. 19.- Δ, ἕοσ 3 (δ 72, δι. ν., 9), ἔγοῃ) 
Γῆν, 2φ., Ἄν, ἴο δεῖ οἡ γα. 

Ψψεγ. 20.-- , Π|., “ννο ἢδηά5," βεῆςς τηείδρῇ. 

“βΕγεηρΊ, 88 ἴῃ Ῥϑαϊτὶ ᾿ἰχχνὶ. 6, “ Νοης οὔ {πε πιθῆ 
οὗ πλὶρῃξς ἤᾶνα ἰουηά {πεῖὶγ δηάβ᾽ ; 50 δε ΨΝαυΐρ,, 
Ο(Ια]ά., ϑυχ.,, Αὐδῇ., [ῇοῇὶ, πιβίυϑ, εἴς. Τῆα τεηάσϑι- 

ἴῃ “δρδοθ" οὔ “ρίδος" ((αϊνίη, Μαβίιι5, (Ἰ]εγίοιϑ, 
(εβ., 2.45.) ννουά τεαχυίγα ὉΠ ἴοσ ὉΠ. 12) ὈψΠῚ, “ ἀγα 
2.6 ῥεοῤέε, τυλτοῖ τὐας περί 10 {ἦε τυϊαφγηό5ς [νοτ 1 5], 
Ζμγησαῖ δαοξ μῤορ ἐδ 2,» 5467. 5." 1: Ὁ 5668 ἴο ἢδνε δῖα 
[ἢς ἴογος οὗ “ἴοσγ," οἷ. 6σεβ., 2.5. (4). 

Νεῦ. 21.--Αμά 7οοάμα," εἴς. : δίησε 1 ἄρρεδῖβ 
ἔγοτη νοῦ. 26 (παῖ Ϊοβῆιυδα γεπιαϊηεα δραγί ἔγοπ ἢ 5 
[τᾺΟΟΡ5, μοϊἀΐϊησ οὐδ ἢΙ5 ϑ5ρεασγ {Π] ᾽Αν παά Ὅδθη 
ἀεβίγογεά, Μαϑίιϑ [ΠῚΚ5 τὲ ([ῃ6 πδηλεὲ [οβῆθα πᾶν 
Ὀεὲ Βεζγε ρυΐ ἕογ ἴῃε ἀεοίδοῃηχεηΐ ἢς Παά Ῥγουρῆξ ἰηΐο 
[πε νδ]|1εν, δηᾷ “411 15Γ86]" ἰοσγ {πε τγεβί οἵ {π6 δύζιυ, 
ὙΏΙοἢ πον σης ἴο [Π6 αἰά οὗ [[5 σοτηγαάδ5 - Ὀπῖί [ἢϊ5 

ϑΒιυρροϑβίιοη ἰ5 ὑπηδοσϑϑασν, δϑίηοα [ῆς πιεηζίοη οὗ 
.Ϊοβῆθα πᾶν πλεγεὶν ἱρὶν (δὶ ψνῆδξ ννὰ8 ἄοπα ννᾶβ 
ἄοῃε Ὀγ ἢί5 ογάειβ. Δ εῖβ. 21, 22 τῇοσζε ἔ}Π}ν Ἔχρίδίη 
ον 411 εβοᾶρε νγὰ5 ουξ οὔ τόσ ἴῃς γἤδη οἵ ᾽Ανυ. 

ψεῖ. 22.----πρρ, “ «μά {λ656," νῖἷΖ., [ς τηϑὴ ψῆο μά 
Ῥεδη ρἰδοεά ἰῃ διιρυβῃ (νετ. 19), οοηίγαβίεα τ [6 
15γδ 6} 1165 ψῇο μὰ ἢξά (νεῖ. 20). ΠΝ, “ 20 »ιθο 
2», 2.2., [ῇῆς στο] 65, νῆο δα ἰὐτηφαὰ τουηά ἴο 

αἰίδοῖς [πες ᾿Αγίζεβ (νεσ. 21). Ἐπ, “ κρ ποί,᾿ ἴο]- 
Ιοννεά Πεζε, δοσοογάϊηρ ἴο (65. (ζέξ,, Ρ. 124, 3, ὃ, ὈῪ 
ἃ Ρῥιεῖ,, 8ἃ5 ἰῇ Νυρρ. χχί. 35; ευΐϊ. 1. 3; Τοϑῇ. 
χ. 33; Ἀυΐ, ταῖμεοσ, ἰῇ 411 [ἢε86 ραβϑᾶρεϑ [ἢ6 νοῦ 15 
ἴῃ τῇς Ηἰἴρῆῃ, ἱἰπῆη. δηάὰ [ῃ6 οδαγδοίεσιϑιίς ἢ [85 2 
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ἰηϑίεδά οὗ ὦ (οἴ. ἼΡυ, χί, 14; γ3Π, 7ετ. Ϊ.34; Εννα]ά, 

1ελγό., 8.238, 4). ὈΝΘΥ ὝΨ, “ὦ σηγυΐνον, ΟΥ̓ ογ6 τυἦο 

λας ΕΡΝ, ὄγ βεέρδ᾽" : Μαβίυβ [ΠηΚ5 [παῖ [Ππ ἰογπηοῦ 
ννογά ἰ5 ΞξξεΕ τὸν ζωγρηθένπα, “Ὁηὴθ6 ΨΠπὸ δα Ὀδεη 
[αἴκεη ργίϑοηθγ," ἃ πιεδηΐηρ ηοΐ σοηΐαϊηποα ἴῃ {Π6 τί. 

ὙΡ, ἴο εβοδρε ; πε δερί. σογγεοῖν τη οβ Ὁ σεσωσ- 
μένον καὶ διαπεφευγότα. 

Ψεγ. 24.--“ 7ᾳ. 116 εὐϊδάσγησδς " {Ε νεῦ. 15, ποία): 
Ηετε ρα ἰη Δρμοϑβίξίοη ἴο ΠΊΨΒΞ. 3... ΝΣ, 2.6. ἴῃ ΨΈΙΟΝ 
{πε πῆεη οὗ Αν ἢαά θά {πε Πξ πε ἶτες (ἐϑξ νΕΓ5. 
15, 16). “Ὄῦ, οἵ, νῖἷ. 21 ; με δχργεβδίοη αἰνγαυϑ 
ἀεῃοῖεϑβ ἃ στεαῖ βἰδιρῃτεγ δϊ [Π6 δποῦν. ὩΦΏΓΨ, ΠΈ, 
“κηίο δεῖν βηῖλζρρ," 1.6., ΠΟΙ ((65., 26ς.; οἴ, Ὀευΐ. 
ΧΧΧί. 24, 30). ἡ, “2λαξ αἱῤ Πεγαεί ἘΞῚ ΕἾΝ 27:10 
3», “πώ δεν σηριοΐδ 11 : νῖΖ., 411 τῆς ἱπ Πρ  δηΐ5, 
οἷά τηϑη, Ψψοπιθη, δηά Ἵοπιάγεη, νῇο μαά Ὀδεθη Ἰο ἴῃ 

[ἢ6 ἴονη. Κ( νοῦ. 14 ἔοσ {π6 οοηϑίγιςξἝοη, δηά ἱν. Σ 
ἴογ ἴῃς Ρί5844 ἴῃ [πε τη α16 οὗ ἴῃς νεῖβα. 

Ψεῦ. 25.- Α τς νρισῃ οὔ Αν": Τηΐβ ἜἼχργεβϑίοῃ 
ἴακεη 1 σοπηδοίίοη ψ ἢ [6 ῥγεσεαϊηρ Πρ νι τΡ) Ὁ Ὁ, 

βϑῆοννΒβ [ἢδΐ [6 υπροῦ ἔνεῖνε ἰποιβαηα σοπιρτίϑοά 
[86 δητγε ρορυϊδίίοη (οἴ, ποῖα νι. 3). Νὸο τηρηίίοη ἰ5 
τηδάς οὗ [ἢε Βείμῃε 65, νο ΡΥΟΡΟΪν ϑῃαγοα (ἢ ἰδία 

οὗ ἴῇοβο ᾿Αγιΐεβ ψνῇῆο ψεῖα ἰδίῃ ουξϑια [ἢ6 ἴοννῃ. 
ψεῖ. 26.--- Ὡς 84πὶι6 ουδίοηι οὗ ποΐ ἰονεγίηρ ἃ 

ϑίσηδὶ {1 (6 Ῥαί(16 ννγὰβ βηϊβῃεα ρῥγενδι θα δηηοηρ 
οἴμεσ δηοίθηϊ ῃδίίοηβ : 566 ϑυίάδβ ἰῃ Σημεῖα (ᾳιοίεά 
Ὀγν Ἐοβεηπι.). δοπηῖα, δονενοσ, [Π1ηἰς (πδξ [ἢϊ5 δοῖ οὗ 
7οόβῆυα, {κΚὸ παὲ οὗ Μοβεβ, γεοογάθα ἴῃ Εχοά. χνὶϊ. 
11, εἴς., σατο νἱ [Ὁ ἃ Ὠϊνίης εβΐοσδον, δηἃ ννὰ5 ἃ 
πλεδη5 οὗ βεουγηρ νἱοΐοτν ἴο [ῃς [5γ86}1{65 (566 ἙΌΟΙΕ. 5 
“πριοΐ.). 

νεῖ. 27.--- [ον ναῖε δοννεὰ ἴο ἰδΐζεα ροϑβϑϑεϑβϑϑίοῃ 
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οὗ (ἢ σοφίας δηά 9ρο]] οὗ ᾿Αν, Ῥεοδιιβα ἰξ ννὰ5 ποῖ 
(ῃ6 ἱπτεηκίοη οὗ [επονδῇ ἴο σίνε ἴο Ηἰβ5 Ρῥϑορὶα ἃ 
Ὀαΐγεη δηά επιρίν ἰδηά (5εε Τ)ευΐ, νἱ. 10, εἴς.), θα ἴῃ 
(ῃῆ6 οα8εὲ οὗ Τεγίοῆο [6 οδίς]α δηά 5001] δά Ῥδϑη 
οἴεγεαψξ: ἴο Ϊεμονδῇ 845 [ἢς βγϑίπι 5 οὐ (6 ἰδηά. 
“γα ὠπίο 1.6 τυογαὶ," εἴς,, 566 νοῦ. 2. 

Μεγ, 28.---.« γοεΐμα δεν," ||, “ ΔΌΞογρεά ὃν ἔγε," 
ζ.6.,. [ἰὴ ἴονῇ ννᾶ5 ἰοΐδ!]ν Ὀυγηΐ ἄοννη, ν ἤεγεδβ Ὀείοσα 
(πὰ νεῖ. 19) ἴξ μαά Ὀδεη οἠἱγν 8εῖ οἡ ἔγε. ὈΌΣΘΕ, “ὦ 
2ογγεαριορξ ἤδαῤ᾽" : ὃξν ἴτοτιη ὅθ}, ἴο ἤ6ΔΡ ὉΡ, ΟσΟΙΓ5 
ΟἠΪν ἢεῖε δηά 1 χί. 13; ευΐ. ΧΙ, 16; Τοῦ. ΧχΧχ. 
18, ΧΙΙΧ. 2, δηά ἴῃ [ἢε σομηροιηά πδηλθ5 οὗ ϑοῃπὴδ 

Βαδυ]οηίΐίδη οἰτίε5 (ΕΖεκ. 11. ᾷὈ15; ΕζΖια 11. σο ; Νεῆ., 
νἱ!. 61). ὨΡΙ͂», ἃ5 ἴῃ Πευῖ. χν. 17; 1 Κίηρϑ . 31, 
ἀεηοΐεβ ἃ ἰοηρ {1π|6 ΟὨΪγΥ, ἴοῦ ᾽ἊΑΡν ἄρρεαῖβ ἴο ἢᾶνα 
Ῥεθη τορος, 1 ποῖ οὐ [6 βϑαΐὴς 516, γεῖ πδδῦ ἴο ἰΐ 

(ϑε6 158. χ. 28 ; Εζγα ἴΐ. 28 ; Νεῆ. νι]. 31). 
ψεν. 29.-. 11 ὲ λαρρεα ορ 116 ἐγέε᾽": ΤὮς ἀεξ, διί. 

᾿ Βοίογα ῃ ἀεηοῖεβ ἴῃς ἔγεε δεϊεοίεα ἔογ [ἢ6 ρυγροβα. 
πῃ [648 5ἰ πρὶν “Ψε τμῥομασα," αηά, [Ποτεΐοσγο, ἄοαϑς 

ποῖ οὗὨ ἰΐἴβε!ζ διυϊῃογίζε [6 τοηδογίηρ οὗ [ες δερί,, 
ἐκρέμασεν ἐπὶ ξύλου διδύμου, “Βα ἢυηρ' οη ἃ ἄουδ!ε 
ἴγες " (ογ ψννοοάλ, 2.9.. Οοἡ ἔννο ἰγαήϑθνεγϑθε ρίθοε οὗ ψοοά, 
νὶΖ., ἃ οἵἴΌ85 ; ηοῦ {παῖ οὗ {δε Ταγριπὶ οὗ Τοπδίμδηῃ, 
δηα Αγ. Ψεῦβ., “ ἦε ογμοῖβεα," Ἡΐϊετγοη. “ ϑιιβρεησι 

ΒΌΡΕΙ Ρδίθι]ο." δογηείίπηθθ, δονενεσ, ἴῃς νψοζγά 
ὉΠ ἰ5 864 (Ξεας Νυρ. χχν. 4), νη ϊοἢ τηδδηβ ἴο 
ΤΟηΩ, ἰεδαΐ, οἵ ἀϊϑοοδίε, δηᾶ τορι 6 δρρὶεά ἴο 1πὶ- 
Ῥρδϊϊηρ οἡ ἃ οἵἴο58. ϑιιοῦ ϑιυβρεηβίοη,  ῃεΐπΠεγ ἰτοηη 
ΟΙΌ55 ΟΥ ραϊΐοννβ, ἴοοῖκ ρίασε αγζϑν ἴῃ 6 ρεηδὶίν οὗ ἀεαίῃ 
Παά Ῥεθη ἰηβ!οϊεά, δηα ννὰ58 ιιϑεἀ ἴο δηῆδησα [6 ἀΪ5- 
βτύαοθ οὗ [πεῈ Ρυπίβῃπιεηϊ. (ϑες ΝΌΠΙΡ. Χχν. 4; Ἰευΐ. 
ΧΧΙ. 22, 23). ΤΙΒΒΒΙΙΣ," ὋΣ ἐτιοϊ βίοι, Μὰ5. ῃοῖ ἃ 

{.- γον χοϑὲ 
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τηοάς οὗ Ὄχεουξίίοη δηγοηρ ἴπ6 δηςίεπὶ εν (Πἰρηῖ- 
ίοοί, .7ογ. Ηἤεόν., ἰὰ Μαῖί. χχνὶϊ. 31). “με 1.6 

ὀυεη 162, 566 Ὠευΐ. Χχί. 23. ποθ, τῆς ϑερί. εἰς 

τὸν βόθρον, πιᾶν βᾶνε αγίβεῃ Ποπιὶ ἃ ἱγαηβροϑβί[οη οὗ 
Ἰεϊζογϑ, νῖΖ., ΠΠΒ ἔοσγ ΠΏΒ, οὔ ἰγοπὶ ἃ νυ ϑῇ ἴο 855 Π|11ἴα 

{ῃε τεηάεγίηρ ἴο [ῃδῖ ἴῃ 2 58η). Χν 1. 17, νἤετα ΠΠΒ 

15. υϑϑοα. 9), 5666 ποΐῖϑ οἡ νἱΐ, 26. 

ΨΈΚΒ. 30-35.---Φ γοροΐο ΟΓ απ Α49}1647 ομἡ" “οι 

Ἐδαὶ, αμπμα α οἠσαγεαί οΥ 166 έσεσίμος αρά 
Ομ γε μος Ὡομη Οογλδὴρε ἀκα ομηξ Ἐδαΐ. 

ΤΠοΟΙΡῺ ἰῇ [ἢ6 Ναῖ. δηά Αἰάϊηε σορίε5 οὗ [(ἢς 
Θορί. [Π1|5 ρδύαρυδρῇ 15 ἰηβεσγίθα αἰζεγ 'χ. 2, αηά 5οπΊα 
σοπητηδηΐαίοία ΜΟΙ] δϑϑίσῃ ἰΐ ἃ ρίδος δζεσ χί. 3, γεῖ 

1 Τί 18 ποίΐ βἰαϊβᾶ ἴπ {Π18 σμαρίοσ πῃ οίμοσ Βοίμ6], πῃ ἢ μδᾶ 
ἴδκϑη ρατί ΜῈ ᾽ΑΥ, ννὰ5 δἱ {Π15 {ἰπ|6 ἴδκϑῃ Ὀγ [οβϑῆμδ, ΠΟΥ 15 ἴΐ 
οογίδιη (δἰ ἴῃ6 ΒΕδίμ6] ἴῃ χίϊ. 16 15 1ἀθπίϊοὶ νι 11 (5666 ποίβ 
[6 γ6). “1 [Π6 σοπαπαβῖ οὗ Αἱ ἃ δυγὸ οοϊπρ' ἰη [16 ἸΔηᾶ;,᾽᾽ 
σειῖκιο (20.7.5 τοῖζὰ ἐλε εδέρ, νο]. 1ὶ., Ρ. 408, οἴο.) ταπιατῖκβ, 
““ἢδα Ὀθδθὴ ορίδηθᾶ, δηα βοὴ 4 ἀγοϑδᾶ οἵ (ὴ6 ᾿ηνδάθγϑ ὀχοϊ θα 
Διηοηρ᾽ [86 ᾿ΠΠΔὈϊΔηΐβ 45 οὗ 1186] τηδᾶδ {ῃδτ γΓθϑβϑί1658585. ΤῊΘ 
Ῥορυϊαίίοη οὗ (δηίγαὶ Ρα] θϑίϊπθ 56 θῖ5 0 μᾶνα Ηθα Ὀδίοσγο [Π θη], 
ἴοσγ Ὧο ἱπιϊπηδίίοη οὗ 4 βίγυρ ρα ψ ἢ [θη 18 ἐουπά οἰἴῆοσ ἴῃ 
7οϑῆυδ οὐ υᾶρθ8. Ῥϑγμδρβ ἴΠ6 βυδάϊν!ϑίοῃ ᾿ηΐο 51π1|41} σοπι- 
ΤῊ 1165, ἱπΠοΑΡ Δ Ὁ 16 οὗ ὑσομηρί υπῃϊοα δοίΐοῃ, ΔΎ αν αἱ δᾶ 
1ἴπ6 σθῆθσαὶ ἀδπιοσδα]βδίίοη, δηᾶ ἰΐ 15. ποίϊοθα]α Ὀ65: 465, [ῃδὶ 
ΝΕΙΥ ἴεν ἔοσι θα ἴον 8 ἀγα πιθηϊ οπθᾶ ἴῃ [818 τρίοη. Βυΐ (Π6 
ἴσγγ! 016 ἕαΐο οὗ [΄ἐγίομο δηᾶ ΑἹ βυ δ]  θηΕΥ δοσουηῖΐ ἔοτ ἃ υπίνογϑαδὶ 
Ῥϑῃϊο δηᾶ δραηαοημηθηΐ οὗ 411, θεΐοσο ἴῃ δανδησοίηρ ΗΠ θΌτονϑ. 
«νον ΘοΙὴ6 οὗ [(Π6 διρτϊνο5 βθθῦλ Ἔνθ ἴο ἢανα οδιηϊρταίθα το 

Αἴτῖσα, 1 να οδη ἰγυβί [ῃ6 βἰδίθιηθβηΐ οὗ Ῥγοοορίυϑβ (226 Μεοζζο 
αράαΐέζοο, ἰϊ., 10) [Πα ἔννο τη γΌ]6 Ρ1114Γ8 Το ἴο Ὀ6 βθθῆ ἴῃ 
16 Νυτηϊαΐαη ἴον ΤΙρ βἰ85, ἢ 4 Ῥῃωηἰοίδη ᾿ῃηβοσιρίϊοη :-- 
“ὟΥ»ε γὲ ἴμοβε ψβο ἢδά ἔγτοπ πε ἔδοες οὗ [6518 ([ο05804), [6 
ΤΟΌΡογ, [ἢ6 βδοη οὗ Νυηῃ.᾿ διυϊαδ85 βίδίθβ {Π15 4͵50 ; ρ᾽νιηρ {Π6 
ψοΟγαβ 45 “ὟΝ αὸ Ὁδηδδηϊΐθβ, πο [65115, [6 τορΌΘσ, ἄγον 
ουΐ᾽ (5. ν. Χαναάν) ; δῃᾷ ἴῃς Ταϊπ)υά 5ἴδίθβ [δὶ [μΠ6 ΟἸγρϑίῖθβ, 
ἀγίνϑη ουίξ ΌΥ [οβϑυα, ναπαογϑᾶ ἴο Αἴτίοα (3 γώ. Ττ. Θομθ ει, 
νἱ., 36, 3)." 
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[δτα 15 ηο ρίοοῦ [ἢδξ 1 ἄοεβ. ποῖ ἤθε οσουρυ {8 
οΥἿρΡΊη4] δη ριόροῦ ροϑίζίΐοη. ὅγε πιρῇῃϊ γοαϑοηδοὶν 
ΒΌΡΡοβε ἰγοηὶ [Π6 [εγπὶ5 οὐ ἴῃς σοπιηχαηά ἴῃ Πεαυί. 
ΧΧΝΊΪ. 4, 5, ἰῃαἰ οϑῆσα ψοι]ὰ ἴαἶκα [ἢ6 δαγ]θϑῖ ορ- 

Ῥογίυπιν οὗ ονεγίηρσ τἢδξ σοπιηϊδηά, δηα βυςἢ δη 
ορροσγίιηϊν οσσυγγεά, ἤδη [6 σοησιεϑὲ οὐ ᾽Αν Παά 
ἰαϊά ορεῇ (6 τοδά ἴο ϑῃβοῆδπηι), δηὰ “ 2. 2677γ07 οὗ 
ἦς Ζογα " (οἴ. δῆ. χχχν. 5) δά [4]}1}6ἢ οἡ με ἰη- 
δ δηΐβ οὗ [6 ϑδυγγοιυπάϊηρ σοιηΐγν. Μογζδονοῦ, 85 
Ηδνοτγηίοῖς 45 ϑῆονη, ἴῃς ἀϊδίδησα Ὀεΐνθθη ΑΚ δηά 
ἘΡΡ4] ννγὰβ ποῖ πιούε [ἤδη ἔννεηΐν η11165, οὐ 1655 (ἤδη 
ἴννο ἀδνϑ᾽ Ἰουγηεν (ΕἼ ρ ο,, ἰὶ.. α, Ὁ. 17). 

Ψεῦ. 30.--τἼιν, [0] να Ὀγν δῇ ἱπηρεσγί. (δ 127,4, ὦ; 
οὗ, Χ. 12, ΧΧΙΪ. 1; Εχοά. χν. 1). Τῇϊβ ρασγίίοϊθ, 5βὰν5 
Ἐν] 4 (δ 136, δ), ἰ5 υϑεα ἴῃ σα865 ψΏθγε [ἢ6 Ὠἰβίογίδη 
ΕἸΠΕΓ νυ ιϑῆες ἴο ἱπίγοάιιοα σοηϊεπηροΐδηθδοιιβ δοίϑ, 

ΜΝ ὨΙΟἢ ἀο ποῖ σδεγν ἰογιναγά [6 πηδίη οουγϑα οὗ [ῃ6 
Ὠἰβίογν, οὐ ἰοβϑβ δίσῃξ ἔοσγ ἴῃς {{π|6 οὔ [εξ 5ἰγίσεν ἢ15- 
ἰοσίοδὶ βεαιεηςα, δηα ϑἰπρὶν ἴαἶκεβ ηοΐς οὗ [6 οσουτς- 

ΤΕησς οὗ 5οη]ὲ ραγίουΐαγ ἐνεηῖ. “ σοά 97) 7ςγαφί ": 
Τῆς δχργεβϑίοη ἱπηαϊοδίεϑ πὶ Ηδε οηΐν, 85 [ἢ6 {πὶ 

αοά, ννὰ5 ἴο ΡῈ ψουβῃίϊρρεα. “οπκ εομῃ Εδαΐ": 
Ιη [ῃ6 δαπιαγίϊδη Ῥεηίαίζειοῇ “ (ετγὶΖίπὶ ἢ 15 γεδα ἴοσυ 
ΕΡΑ4] (θευΐῖ. κανι. 4), ννοἢ τεδάϊηρ ἰ5 [ο]ονεά ὃν 
Καηηϊοοίί, ϑεγλ]εγ, (οΐεηϑο, εἴς., θυς ἰ5 Ορροβεά ἴο 

(ἢ Ησερρτεν Μ5. δηά ἰἢξς δποίθηϊ νογϑίοῃβ, δηά 

ὯΟ ουδὲ δἵόϑαε ἔτοπὶ ἃ ψν ϑἢ ἴο ρσίνε ἃ ϑβεογίρίυγαὶ 
βδῃοίίΐοη ἴο (ἢ6 ϑαπι)αγίίϊδαῃ ψούβῃὶρ. Ὁ3Ὴ τηδδῃ5 
«νοϊά οὗ Ιεἄνεβ," ἴοπὶ 3} (απα566), ἰῃ ΑταΡ., “ 20 
οΥ ἃ ἴγε6 ο77 ἐσανες " ((ε65., 245.). εδη δίδηϊου, 
Ὠοννανεῦ, ϑὰγ (ῃδΐ {π6 ῥγεβδεηΐ δϑρεοΐ οἵ [6 τηομη- 
(αἰ, 85 σοπῃηραεδ ψι ἢ ἀὉείζίπι, 15 ηοῖ 80 Ὀδίσγεῃ 

ἃ5 ἴο 7ι5{Π ὴ γ Χ (5 ἀδγίναιίίοη (525. αμα ῥαΐί., οἧἢ. ν., 

8 
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Ῥ. 237). [1ἰ [165 ἴο ἴπ6 πούῖβ οἵ δίοπεπι, ἰὼ [6 
{πΡ6 οὗ Ἐρἢτγαδίῃι, δηά 15 δρουΐ 2,700 ἔδξεξζ ἴῃ ἢείρῃϊ. 

ΤΠΕ τις 5ἰζυδίίοη οὗ ἘΡ4] δηά (ογίζίῃι 15 εν δηξ 
ἔγοη δυῖ, χί. 320 (βϑ8εες δίδῃϊου 5 ϑδήμ. απαᾶΐ δαί, 
ὈΡ. 238-90), νεζε 1 15 ϑῇονῃ [παῖ (6 ορίπίοη οὗ 
]7εγοσια (νῃϊοἢ δα Ὀεδ Ὀεΐοσα με] ἃ ὃν Εἰβερίι5, 
Ῥτοοορίυ5, δηά ΕρΡίρηῃδηϊ5), [αὶ {656 πιουηίδίηϑ 
ΕΙΣ ΠδαΥ Ϊεγίοῆο, οδπηοΐ Ὀς 5ιιϑίαίηεα, Α5 ἘΡᾺᾳ] 
να5 ἴῃς τηοιηΐ οὗ ουγδίηρ, {πε αἰΐαῦ τῇδυ ἤανε Ὀδεη 
εγεοίεα ἴπεγε, γαῖοσ [8η οὐ (εγιΖίη), ἴο δίρηΐν παῖ 
Ὀν (μεϑῖ, οὐγ ἔγὰθ δἰίασ, (6 ουγθε οὗ (ἢε6 [,νν ἰ5 
Τεπηονεά. 

ψεῦ. 31.--ττπτἧἶδε νογάβ “ὡς 2ἴοδες. . ... ἐατυ ο7 
ΜἬορες" ἰοτῖα ἃ Ῥδγεῃίμεβϑίβ, δῃά ΠΡ ἴῃ ἴῃ6 ποχί 

οἶαιιδε τηυϑδὲ Ὀ6 Ἰοϊηθα ἴο [ἢε ργεοδαάϊηρ νεῦβα, 6... 
“αη αἰΐαγ (1 3840) οὔ" εἴς, πῆρ, || “ομπα," ἐκ. 
βδίοῃεβ νη ἢ ἢδα Ὀδδη την] οἰαίεα Όν Δηγ ἴοοϊ, του ρὮ, 
Ὁημονη. “Οπ τυλῇἬῇο μο ομϑό ζαΐϊᾷ {7εα τό (ἴτ, ἢ 
5ῃδ Κη) [8ῃγ] 270." :: δεε. Εχοά. χχ. 22 (25, Αυ[ῇ. 
ψεῖβ); θευῖ. χχνῖ, 5. ἢν, νὰ ἰηάείεγ. ποηλὶ- 
ῃαῖϊΐνε (δ 137, 3. Τῇϑ τεάβοη οὗ [ἢϊ5 Ἴοπηπχδηά 
ῬτΟΡΔΌΪν ννὰ5 [δῖ ηο ᾿τηᾶρὲ οἵ ἥσυχα πιρῆς ΡῈ οατνοά 
οη ἴδε βἴοῃεϑ δηά δἴαεἼγνναγαβ νουθῃρρεά. “2 .757- 
οὔγεγέρισε" : τὺν τηδδηβ “ψῇῃδΐ δϑοθπηάᾶβ,᾽ 2.2.,ὄ ἰπῃ βωοκα 
Δηἀ ἔγάρύδηοα ; βεποα βοπιαίίγηεβ οδ δὰ δ, θεσδιδα 
{π6 τυλοίο νἱοἰϊπι νγὰ8 σοπβαπχεά, ϑερί. ὁλοκαύτωμα. 
Ήεγε ἰἤεθε Ὀιυτγηϊ-οἤεχίηρθ ψεῦα δυο. οὗ [ἢ6 
ἀεαϊοδίίοη οὗ [6 ψνῇοϊε πδίίοη ἴο [6 βεγνίος οὗ ἀοά. 
“ εαςθ-ο γῖρρς," οἴϊεγεά ἴῃ {παηκθορινίηρ ([νεντξ. νἱ!. 
12) ἴο ἀοά ἔογ Ῥτεϊηρίηρ {μετὰ ἴο {πε Ῥτγογηϊβεά [,δηά. 
Τἤεβε Ὀυγης-οἤπξτίηρθ δηᾶ ρεδοε-οεσγίηρ δά Ὀεδη 
εη]οϊπεά (θεῖ. κανίϊ. 6, 7). 
γε ζ. 32.--ἕ - 252", ἡ, (ὐδηγοίβ- πῖαρ ἴοσ 1 Ὀείογε 
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Μαηαερῆῇ, ὃ 47,3, Εδηλ. 1. “ 7.6 ςίορος," ποῖ οὗἉ [86 
ΔΙίαγ (νεῦ. 30), 85 ]οβϑερῆιβ (413 2., ἵν., 8, ὃ 44), ἴῃς 
ΟΥσ, Νεγθ, Μαυτεῦ, Ἀοβθηηη., ας (ἢ6 στεαΐῖ ϑἴοῃεϑ 
τηθηςοηδά ἴῃ Πουῖ. χχνὶϊ. 2, 4, αηά ψὨϊοἢ ἀγὸ οἰ δασὶν 

ἀϊβέιηοϊ ἰτοη] ἴῆοβε οὗ [ἢς δἱίαγ δἴϊεγνναγαβ τηθης.οηδά 
ἰη νεῖ, 5. Τῇςε δος ἰδαΐ [6 5εζίηρ ὰὉρ οὗ [ἢς 
ἰογπηεῦ, δηά [ἢ6 ρἱαϑίογίηρ οἵ [ἢδῆὶ νὰ Ρῥ]αϑίαγ, 15 
Ὠοΐ τοοοσζάρα ἰῇ [(ἢὯ6 Ὀτγίοῦ παγγαῖϊνε ἤσσα Ὀοίοσγα 15, 

Ῥαΐ ἀρρδίθηςυ δβϑυπιθᾶ 85 ἃ πιαίζεγ οἵ Ἵοουζβθ, ἰΐ 
Ὠανίησ Ὀδθὴ 50 ὄδχρύξϑϑὶν δη]οϊηθα Ὁν Μοβϑβ, ρῖο- 
ὈάΡὶν ἰεά ἴο [6 ἀρονε εοὔζου ; οἷ. ]οῆη χχί., νῇεγε 
“χ᾽ εἰοδ " 15 ἰῃαξ πηδης;οησδά, ηοΐ Ὀν ] οἤη Ὠιτλ56 1, 
Ὀυΐϊ ὃν ἴῃε οἵπογ Ενδηρε δῖ, δηὰ ψὩ]ςἢ, [Πεογεΐοσα, 

Ο]οΒη ἀξεπιοά 1 ϑδυβῆοϊοεηῖς το δυάς ἴο 85 αἰγεδᾶν 
ΨΕῈ11] Κπονῃ. ἘΕνίάἀεηεν [ἢ Βοοῖς οὗ Πευϊεοηοσων 
Πδά Ὀεδθη νυ θη Ῥείογε [π6 {{π|6ὸ οὗ Τοϑῆσμα. ΠΣ, 

ΡΙΌρεΥν “ὦ αἰμῤίϊοαϊό οὐ γεῤεΖοη ΟΣ" (οἴ, Τουΐ, 
χνὶϊ. 18), 5ερῖ. ΑἸεχ., τὸ δευτερονόμιον, Νυΐφ. 
Πευϊζετοηογηίοη. Τῃα τηδδηΐηρ ἤδγα Ὧα5 Ὀδδη τπλιοῇ 
ἀϊβρυϊεά. Αοοογάϊηρ ἴο (οὐ. ἃ [,μἀρ!ἅ. ἴῃς ψΟΪ6 οὗ 
Τ)ευζοτοποΥ ννὰ5 ἰηϑοσ θεά, Μη ϊοἢ 5. νοῦν ὑπ] Κεῖν. 
Κ ΟΙ], τη ἢ15 δδυ]οσ σοτηπηθηΐαγν, 5 ρΡοϑα5 ἢ Ναΐεγ 

δηά Ηεηρδίεηρεγρ (δαὶ (ἢ6 οργηπμαπάρισηίς (ποῖ (86 
Ἐχδογίδιίίοηβ Ὁν νηοῦ πεν ψεῖα δηίοσοεα) ἵτοπῚ 
Βευῖ. ἵν. ἴο χχνί, 19, ο411δ ἴῃ6 ϑεοοηά [ἀνν, δῖα 

ἤογα τηδδηΐ ; οἴμοιβ, ἃ5 ατοζίι5 δηὰ Καηηϊοοίξ, “ 216 

Τειραίορσ": Μαβίιβ, Μαδιγεσ, δηὰ Ἐλσοβεηπ)., 26 
οἤ7γ5ες ἀραὶ δἰθοδέγος ΜΏΪΙΟΩ ἢδα υ5ῖ θεεη ρῥγοηουηοσεά 
(δο Ϊοβερῆιβ, Αφη7ῖφ., ἵν. 8, ὃ 44), νος ορίπίοη 
Βίϑῇορ Ῥαίγιοκ, οἡ ευΐ, Χχνῖ!,, [ὨΙΚ5 ποῖ ᾿ρτο- 
ὈΔ4Ρ]6, ἃ5 ἴῃ [ἴοϑα ουγθ65 δηά Ὀ᾽εβϑίηρϑ βανεσαὶ 5ο]θοῖ 
ῬΙδοερίβ ᾶα οἱϊεά, δηά τῆς ἰαϑί οὗ [ἢεπὶ βεδθηβ ἴο 
Τεϑρθοῖ ἴῃ6 ψῇοϊα ἰὰν οὗ Μοβθβ (θεῖ, χχνιϊ. 26). 
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Βυΐῖ πεῖῖῃογ οὗ ῆεθε ἔνο ἰδίίζεσ νίεννβ δοοογάβ ψ ἢ 
[ῃἢ6ς αχργοϑϑίοη “οὔ Σ᾿2ζ6 τυογαᾶς 97 1}15 ἦστε" ἴη 
Πεαΐ, αν. 3, ποῦ νου] τῆς “ ζγρε βἴοῃεβ " (νύ. 2). 
ἢανε Ὀξεῇ πδοῦϑϑαῦν ἴο σοηίαίη εἰἴποῦ τ[ῃ6 “εοᾶ- 
ἴοσιια " οὗ “τῆς Ὀ]εποίηρα δηά ουτοίηρβ.᾽ ὙΤῆε οΠοίςο, 
(Πογοίογθ, βδθοπὴβϑ ἴο 16 Ὀείνοο τῆθ νίον οὗ Νϑΐοσ 

δηά Ἡδηροίεηρθοῦσ σίνοη ἄρον, δηά ἰῃδΐ οὗ Μίοδα- 
6115 (Δατυς 97 “ἥοδος, ἴἰ., ἃ 60), Κπορεὶ οἡ Ὦεαΐ. 

ΧΧΥΪ. 1, δηά οὗ Καεὶϊ οἡ ει. χχνῖ. 3, νὶἱΖ., [ἢαξ 
411 [Π6 ἰΙεραὶ δηδοϊπγχεηΐβ (ηοῖ [ἢε Ὠϊδίοτίοδὶ, αἰ δςίίο, 
εἰ Πηοϊορίοαὶ, ΠΟΥ δὴν οἵἴδμεσ ἰερίϑδενα πχαίίεῦ) σοη- 
[αἰ ηδα ἴῃ τῃς Ροηϊζαίει ἢ ννογα ἰη5οΥ 6 α,----α [Ὠϊηρ ποῖ 

ἱΠΡΟΘ5 106, 8ἃ5 νὰ Κηονν ποΐ [6 πυπΊΡεγ οὗ [ἢ6 ἰαγρα 
Β[ ΟΊ 65. : 

εν. 33.--- Αἱ 7 γαρὶ" 1.6... 411 ἴ[ε Ἄσοηρτεραίίοη 
ΔΡρονε ἰνεηῖν γνεϑαῖβ οἷά, δηά ποῖ τπεγεὶν {πεῖν 
ταργαβδθηΐαίίνεβ Μὴ δε πεχί τηθηίοηθά. ὩΟΝ, 
(νετγε) “ “ζαραίξρρ" : Τῆς ϑερί. 85 παρεπορεύοντο, 85 
τπουρἢ [ἰ δα τοδά Ὁ". “Οπ ἐλπὶς οἱάε πα ἡ ἐ΄αΐ 
Οὗ ἐῴς αγᾷ, 1.6., (6 αὐκ νὰβ Ὀεΐνδοη (θτ ἴῃ (ἢδ 

ν8 ον, ποᾶσ ἴο ϑθεοῆεη. “ }γίσείς απαὶ 7 ουϊΐες," νὶΖ., 

ἴῃοβε οὗ [πῃ 1ονι65 ῆο ψεῖα ῥγίεϑίβ, ἔοῦ [ἢ6 σϑϑί οὗ 
τῆς {{|06 αὔὲ πηβηζἰοηδά τὼ ΤΠ) ειῖ. ΧΧν. 12. 845 δπιοηρ 
[6 5σἱ'χ ἘΠΡῸ5 ψῇο βϑἰοοά οἡ Μοιιηΐ σεογζίπη. “«“-ς 
τυοῖ 1.6 δίγαηρε," 1.6.,. [6 Ῥτοβεϊγίε (ςξ νοῦ. 35). ““41ς 
ἐἦε παΐΐνε" : Τῆς ἴογπὶ ΠῚ: ἀδηοίεβ ρυπΊάτν, δοοοτά- 
ἰῃρ ἴο (ἀεβεηΐι5, “ἃ παίϊνε ἔγζες," ἰγοη ΠῚ, ἴο βδοοῖ 

ἔογῃ. δγοτδις, “ρυϑν αἀραΐηο" (Αὐτἢ. Νεγβ.), νη ϊοἢ 

ΤὯΔΥ Ὀ6 υηάεγοίοοα 845 τηδδηϊηρ [ἢδί 51Χ {065 βἴοοά 
οη Μοιηΐ ΕΡΒ4], δηά οἷχ {065 οἡ (ἀεγΖίηι ονοῦ ἀσαίϊηϑβί 

ἘΡαΪ] : 80 Ῥοοΐς (οη ει. χχν. 12); Ὀυϊ αδ65. (245. 
“ Τοτυαγάς,᾽ ϑερί. πλησίον, Ψυὶρ. Ἰαχία. ὙΠε ρτγερο- 
δ 1ἰοη 564 ἰῃ Πευΐ, ΧΧνίϊ. 12 15 Ὁ} ἀροη (Α. δ), 
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ὙΏΙΟ τὐὶρῃξ α'5ο Ὅς ἰγαηϑ αἰθά “ ηἱρῇ," οἵ “ Βεϑίάς," 
[0 15 δνίἀθηΐ παῖ, νοῖμοσ {Πα ν ϑἰοοά οἡ [Π6 ἴορ οὔ 
β'ορεϑβ οὗ [πε πχοιηίαίη, ὯΔ οὗ [ἢς ἐγῖρε5 ννεῦς τδησεά 
Οἡ [Π6 5146 οὗ δἰ ςῆεπὶ ἰονναγάβ. (σε Ζίπη, ἀπά δ] οη 
[παῖ ἰονατάβ ΕΡᾶ]. ὔΟσδγιδῖρε νὰ8 ἴο {86 ϑδουτἢ οἵ 
ΘΙσΠΘη, δηα τγαῖῃοσ 1655 ἢἰρῃ (δὴ ἘΡ4]. (αδβϑηΐις 
ἀεγίνεϑ [ἃ ΠτῸπὶ 11}, “ ἀννε! ]οῖθ ἴῃ ἃ βῃογῃ (2.6., ἀ6βϑσγί) 
ἰδηά," το τ ἴο ουϊξ οἵ; ρεγῆδρϑβ [πε {ὃ0ὲ συράυεδά 
Ὀν αν (1 58π). χχνι. 8 ; ϑίδηϊου, 522. σμαΐ δαὶ, 

Ῥ. 237). Τῇε 51465 οὗ Ῥοίἢ Ελαὶ] δηὰ ἀειζίπι, 85 
566ὴ ἔοι (6 νδ]]ῖεν Ὀεΐνεεη, δὰ αἰῖκα θαῦε δηά 
βία, (ἢ6 ΟἸΪΥ δχοερίίοη ἢ ἔανουγ οὗ ἴῃς ἰδζζεγ 
Ῥείηρ ἃ 51η14]] γανίπε σογπηίηρσ. ἄοννῃ ορροϑίϊζε [ες ννεβί 
Θη οὗ (ἢ6 ἴονη, ννϊο ἢ ἰ5 Π|}] οὗ ἰουηπίδϊη5 δηά [γϑ65 

(Κορίπβοη 5 δαΐ, {|,,| 96-7). (σογίζίπιὶ ταν ἤανε Ὀδβθη 
σἤοβεη 85 [ἢς πιοιηΐ οὗ Ὀ]Θβϑίησ, Ὀδσδιιϑα οἰζμδϊθα [η 
[Π6 βδοιίζῃ, [ἢ6 ϑδυηην τερίοη, ϑυτρο]ο αὶ οὐ Ὀ]εβϑίηρ ; 
δηά ἘΡαὶ, ἴογ (ἢς σοηίγαγν γεαβοῆ, ἃ5 ἴῃς τηουηΐ οὗ 
ουγϑίηρ, ὌΥΠΠ, ἔογ (ῆ6 αγί 8566 ποίε οἡ 84- Ὁ. ]Ϊ, νἱΐ. 
21. πριν 5ῃου] 4 Ῥὲ σοηϑίσγιεα ψΙὮ Τὴν, ἴογ Μοβαϑβ 

ἢδά σίνεῃ [ἢ15 σοπηπηδηά 85 εαὺὶν δ5 [)ευϊ. χὶ. 20. 
Ἴ227) : ΤῊ Ὀ] ϑϑίηρ᾽ ἰ5 πχθη!οηδα δηα ποῖ [Π6 ουγϑίηρ, 
Ὀεσδιιθε [ἢς6 ἰογηηεῦ σοποεγηδά (Π6 ννῆο]6 ρξορΐε, δπά 
να5 Ψῇῆδί ἀοά οἰ Ην ἀεϑίρηδα ἰη ρσίνίηρ ἴ[Π6 [ἂνν : [{ 
[ἢν [6]1 υηάδγ [πε οὐγϑα, τς δι] ννὰβ5 τΠεῖγ οννη. 

γεῦ. 34.-ἰ ἢ, “πα α7ίεν 1: λααῖ ὅθε, “0 ἀἴοηε," 

2.6., αἴτεγ (ἢ αἰΐασγ δά Ῥβεη εγεοϊθά, απά ἴῃς ρεβορὶβε 
ἢαά ἴαἰκεη {ΠῸ ρίδςεβϑ δϑοὶρηδα ἴο [ἢθτλ. δε ἽΡ, [{|. ογϑά 
οι, Ρτοοϊαϊπηθα, δηά ἤδηςς, “ τεοϊ δα, οἵ “τεδά 

δἰοιά ; ἤθγα 1 ῬγΟΡΔΌΙΥ πηθδηβ Πα οδιιϑθά ἴο ὈῈ γϑδά 
Ὀγν ἴῃς 1 ον τεῖσα] Ὀγεϑίβ. “ 7264 δέίδεςίγρ απα 124 σμγ756᾽: 
ΔΡρρδζϑηζίν ρὰΐ ἴῃ δρροϑβιἰοη ἴο ἴῃς ρῥγεοεαΐηρ “ αἱ 
276 τυογάς οΥὙ ἦς Ζατν;" ὉὈμὲ ψμείδεῦ ᾿ἰτηϊ 6 ἴο (ῃ6 
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ὈΙρβϑίηρθ δηά οὐυγϑίηρθ ἰῃ οιῖ. Χαν!., ΧΧνΙ!., ἀ6- 
Ρεπάβ οἡ [ῆς αχίεηϊ ἤθε δϑϑίσηδά ἴο {πε ἴείτη 1ἂνν 
(Ξες ηοΐα, νεγ. 32). 

Ἅεγ. 35.-- Ὅν ΠΡ αἰ ες ποτ 5 ΠῚ, ψνἰοἢ πιεαηΐ 
τῆς σοηρτεραίίοη τεργεϑεηϊεα Ὁν [15 εἰ ἀεγϑ (566 Κ αὶ], 
Εχοά. χίΐ. 3,21). Ηδτζα δὰ ἱποϊυάεα ηοΐ οἠἱν πηδη 
δυΐ ψομλδη, εἴο. 1 [ἢ15 ναϑί τ] τπ46 νν5 4556 Π- 

Ὀἰεά οἡ ἴδε ἰοννεῦ ϑορεβ οἵ ΕΡᾳ] δηὰ ἀεγζίηι, ἴεν 
Ῥτορδθὶν πεαγά νἱΐμοις αἰ βίου ν ([ἢ6 τεδάϊηρσ οὗ {ες 
1,Ανν, Ἔβρεοίδ!ν 885 ἰῇ ἃ οἷἶδαῦ δἰτηοϑρῆσσγο, ὑκὸ (μδῖ 
οἵ Ραϊοϑίίποθ, ϑουπά ἔγανεὶς ἔασγ. 
ΔΗ νεῖβ. 33, 34 οὗ [Π15 ομαρίογ οἷ, Τακςε νὶ. 

20-26, ννῆεγε ἴῆς Ὀ]φϑϑίηρ δηὰ ουσθα δε δεῖ ονϑῦ 

ἀραϊηβί οὴβ δηοίπμοτσ. 

ΓΗΑΡΤΕᾺΝ ΙΧ. 

Δ είβ. 1 δηά 2 δε ἰηἰγοάδισίογν ἴο οπαρίογθ ἰχ., 
Χ., ΧΙ. ζΤΠὲε νϑῦ, νοῦ Παά πιιῃπογίο θθθη 1ἰπλ| θὰ 

ἴο δἰίαοκβ οἡ ἰηρίὶε οἱτ6εβ, ννθ ἢον ἴἰο ΡῈ νδρεὰ 
Ὀν ἴῃ6 [ϑγδοὶ ες δραίηδί {ΠεὶῚ δηδηλῖθθ ἰη σΟΠΊΡΙ- 
ηἡδίοη, το ἰη [6 βουίῃ, βεοοησϊΐν ἴῃ {πΠῸ6 που οὗ 

(δηδδῃ. 

Δ ΊΩ Τειϊβίγαιη᾽ 5 Ζαμαᾶ 97 7γαρῖ, ἢ. 152, ἴἴ 18 βαϊά, “ἃ 
Β1η916 νοὶοσα πιῖρηΐ Ὀ6 μραγὰ ΌὈΥ τῆϑην ἰπουβαπηᾶβ, βϑηαϊ ἴῃ δηᾶ 
σΟηνΕΥΘΩ͂ ἃΡ δᾶ ἄοσῃ ὈΥ [16 Θπο]οβίηρ 8115. [π (Π6 ϑδιγ 
ΤΛΟΤΉ ΡῈ οοὐἹᾶ ποί η]" 866 ἔγοπιλ (σθ ]ΖὶΠῈ ἃ τη αἰγὶ νη ρ᾽ 
15 455 ἀονῃ ἃ ρϑίῃ οἡ ἔπουπι ΕΡ4], Ὀυϊ οου]ᾶ ΠδδΓ ὄνϑγν 
ψογαὰ ἢδ6 υἱϊεγρᾶ, 45 6 υγτρρᾶ [ἴ; πᾶ ἴῃ οΥθΥ ἰο ἰεβί [Π6 
πιδίζου ΤΟΥ͂Θ οογίδίηΪυ, Οῃ 8 βυθδεααδηΐ οσοδϑβίοῃ ἔννο οὗ οὔζγ 
ῬΑΓΙΙΥ βίαι: οημθα {πο πηβοῖνθβ ου ορροϑβιίθ 5168 οὗ {πΠ6 ν4]16ὺ, δπᾶ 
ΜΠ ραγίθοϊ 6456 γϑοϊ θα [Π6 σομητηδηατηδηΐβ ΔηΓΙΡΠΟΠΔΙΪΥ.᾽; 
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ΨΈΚΒ. 1-2.--Φ-71ε ΤΕ γε δέαρμο 97, 1ζ6 (αμασρζίδς 
αραϊημοΐ 75 γασέ, 

Τῆηΐβ ἱποϊυάεα τῆς ἱπῃαρίϊδηϊβ οὗ ἴῃς ἰαπά ἴο [δε 
αἰπιοβί τνεϑίοση δηά πογίμογηῃ Ὀογάσδγϑ, [Πουρῇ, ονϊηρ 
ἴο ϑυρβϑεαιθηΐ δνεηΐβ, ἀεί θα 1π (5 οδαρίοτ, 1 
Ῥεοσδηλα ᾿ἰηλϊοα δ ἢγϑε ἴο ἃ σοηΐεάεδγαον οὗ ἔνε Κίηρϑ 
ἴῃ ϑουΐζεγη (δηδδη. 

ψέεῖβ. 1.-τὐοῦϑ, [ῃς ορ]εςῖ, ν ῃοἢ 5. οπλεά, τᾶν 
6 Θδαϑιϊν ϑυρρ θά, νὶΖ,, ψ δὲ Τοϑῆθα παά ἄοης ἴο 
7ογίοῆο δηὰ ᾿Αν. “1 ἼΔΙ3, ἤθῦθ δρρ θα ἴο {ἢε6 τνεϑί 
οὗ ]οτάδῃ, 85 ἴῃ ν. 1, Ῥὰᾳς νι [Πς οηκίϑϑίοη οὗ Πῷ". 
ἽΙΞ, “2π 66 δὴ εοιργγν," οἴ. Ναυη. χὶϊ. 17; Ὀεαῖ, 
ἱ. 7; τοῖ πιο το ἴῃς πχοιηίαίη5 οὗ ᾿δῇ, Βα εδη1- 

Ὀταοίηρ τ(ῆ6 Ἀ1] σουηΐγν οὗ βοιΐποση δηά σδηίγαὶ 
(δηδαη. [1{ οοπηπιοησδά 4 ἴενν τ1165 θεῖον Ἡθῦτοη, 

8Δη4 εχίεπάδά ἴο [δ ρ]αίη οὗ θζΖγεοὶ, σοίηρ ουὧξ ἰῃ ἃ 
πογίἢ-ννεβίεγὶν αἰϊγεσίίοη ἴο [6 Πεδάϊδπά οὗ (αγηλοὶ. 
ΠΡ υΞ, “μι τλπ ῥέαϊρ᾽ οὐ “ ἰοτυ ερπρένγ," ἕγοτη ϑδν, ἴο 
ῬὈε ἴον, αἰνναγβ ἰουηά νι (ἢ6 ἀδβηϊΐα ὐίίοϊα 45 [6 
ἀεδϑίρηδίίοη οὗ [ἢε πηι π|6 ρῥ]αίη οὗ ΡΒ 518, ἐχοαρί 
ἴῃ Τοβῇ. χί. 16 (“6 νΔ11|δν οὗ {πῈ6 βδαΐὴς"}) ψῇεγε ἴἰ 
566 Π|5 ἴο θὲ υ864 οὗ ἴῃς {ταςΐ οὗ ϑῆδγοηῃ. 91Π, “ ρας" 
οὐ ““ἤογε," ἰτοῦὶ ἢΒΙ, ἴο τὰ οὔ, ἴο νναβῇ οὔ [Ι{ ἰ5 

564 ἴη ρΡοείγν οηἱν, ν ἢ [ἢε ἐχοερίίη οὗἉ [Π5 ρἷδοα 
δηά Ὠευΐ. ἱ. 7 (58ε6α ἀδϑη. χὶχ. 13; πάρα ν. 17; 
7 ἐγ. χιίνί!. 7; ΕΖεϊ. χχν. 16). “Οὐδ αραϊμδί" (ΟΥ̓ 
τοναγά5) Ζεόαρο»." ΤὍῆα ϑερί. δηά [6 δ. Ξαρροβα 
δῇ οπιίϑϑίοη οὗ [πΠ6 σορυϊ]αίίνα ), δηά {Π|π ἰοΥπλοῦ γεηἀθβ 
καὶ οἱ πρὸς τῷ ᾿Αντιλιβάνῳ, πε Ιαἰίεῦ “ Βί αυοᾳαςο, 
4υἱ μαρίϊαραπὶ Ἰυχία ΓἰΡαησπὶ ;" υΐ [ἢςῈ νοσγάϑ ἴῃ 
(ῆ6ς ΗἩδοῦτον δα οἠἷν δα ἀδά ἴο ἀεβης [ἢς 1πῸ οὗ [ῃ6 
568 οοδϑῖ ζογα δοσιγαίεϊγ, δηά [ἢς τείεγεηςσα ἰ5 ἴο ἴῃς 



120 755 δΟΟΙ͂ ΟΓ᾽ 7Ο5 σα. [ΠΗΑΡ, ΙΧ. 

οοδϑδί οὗ Νογίῃ (4116 δῃηά Ῥῃμοωηίςοία. “7106 2116 ᾽ 
(5εἜε ποίε, ἰΠ|. 10): Τῆς αἰγραβῃϊίεβ πχεπεοηδά ἰη (ἢ 15 
ἰαϊϊεγ ραβϑαρε δἵε ἤεγε οπιίίεά, ρεύθαρθ θδοδιβα ἃ 
ΝΟΕΙ͂ 5141} ἰἷρθ. ὍὙῇε πᾶπιε, μοψθνεσ, 15 ἰουπα ἴῃ 

ΤΩΔΏΥ ΟΟΡΙ65 οὗ [πς δερί. 
Ψε τ. 2.-- Ν ΠῈ, “ οὐἱζά οη φιομέλ," οὐ “ σοίεε," 1.6., «ἢ 

οἣς δοοοῖά (οὗ, τ Κίηρβ χχίϊ 13; 2 (βγοη. χν . 12), 

δάνεγρ. δος. (ὃ 118, 3). 

ΨΝΈΚΞΒ. 3-15.---7}6 (γα 97. ἦε (ΟἸδεογιήΐος ὧν τυλῆο 

ἤλεν οὐίαϊγ; ἃ ϑεῤαγαΐίε Ῥέαος τυϊτἦ 75γαφέ. 

ψεῖ. 3.--.- 23, τί. "3, ἴο Ὀ6 ΒΙρὮ, βἰτυδίεά, δοσογά!ηρ 

ἴο 15 Ὡδῖηε, οἵἱ ἃ ἢ1]1, δηά ἰογίν ϑἰδαΐα ἔγοτῃ 76γι- 
5816πὶ (]}οὈβερῆυβ, Αμεῖφ., νἱϊ., 1ἰ, 7), ΒΓ ϑἰδαίΐα, 
ἀοςοογάϊηρ ἴο ἢί5 δε, 7μα;, ἰῖ.. 119. Ἐ5Ε ᾽υ.5 58 .5 
(δὲ ἴῃ ἢἰ5 {π16 11 5111 τνοηΐ πηάογ 1[5 οἷά πδηλ6, δηα 

ννὰ5 ἰουγ ΠΊ1165 τνεβί τοπὶ Βείῃεὶ. [Τί ννὰϑ9 ἃ οἰΐν οἵ 
τῆς Ηνιῖ65 (νοῦ. 7), [Πουρἢ 56ϊ]4, ἴῃ 2 ὅ8η). ΧΧί. 2, 

ἴο Ὀ6 οὗ {[πΠ6 “τεοιηηδηΐ οὗ τῇς Ατηογίοθϑ, Ὀξεοδιιδα 

(ἢε6 Απιοτίίε5, Ὀεΐηρ ἃ ρυίησραὶ πδίίοῃ οἵ (δηδδϑῃ, 
{πε56 ἀδηοῖα {πε (δηδδηϊίεβ ἰῃ σεησγαὶ (οἴ, 1 δα. ἱ. 7). 
11 15 ἀδβοσί θεά ἴῃ χ. 2 85 ἃ ργεαΐ οἰΐγ, θεσδιβε (ἢς 
ἢεδά οὗ {πε ρονψεγ! Ηἰνίτε ἰδαριε, δηά (6 Κεν οὗ 
[δε ρ885 οὗ Βείῃδβοσγοη, δηά, ποιυρἢ ποῖ υὑπάθσ τογαὶ 
σονεζητηξηΐ, εα14] ἰη γαηΐϊς ἰο ομα οὗ [ἢεπ τουδὶ οἰτ[65, 
σαἰεγαϊθα ἴοσγ 115 βίγεηρίῃ, δηὰ (ἢε νίϑβάοπὶ οὗ [5 
ἱπῃαΡι αηῖβ (ἰΧ. 4, Χ. 2). [15 ρονοζητηδηΐ ὑηάογ [ἢς 
ΗΕ ε5 να5 στερυ]ίσδη, νδηςς [ἢς ἐχργεϑϑίοῃ “ 276 
ἐηδαῤίϊαμές 97 ΟἸδεέομ " (1χ. 3), ἀηὰ “ ον» οέαδγς," δπὰ 
“αὐ τἦσ τρλαφίϊαης 977 ΟὉ.7 σομηίγγ" (νεῖ. 11). [Ιῃ 
ἰεασιια νι {τ|, δηά υπάεγ (ἢ6 βϑδῇηθ ρσονειῃπιεηΐ, 

νεγα ἴουγ οἴποσ οἰζίε5 (νεσ. 17). 11 νὰ8 αἰζοσναγαβ 
δϑϑίρηδά ἴο ἴῃε ἰτθε οὗ Βεη͵δηγη (Χν11, 25), δῃά ἴο 
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{πὲ ὑγίεϑίβ (Χχχί. 17); δασγὰά ὃγ ἰΐ ννὰβ ἴῃς “ργεαΐ Ζζρᾷ 
2ἰαεο " (1 Κίηρβ 1]. 4, ἰχ. 2; 2 (ζοῃ. 1. 3, 13), 

ὙΠ Πογ (ἢ ΤΑΡογηδοῖςε δἴζεσ ἴἢ6 ἀεδίπιοίίοη οὐ ΝΟ 
ΟΌΥ 5811 ννὰβ Ῥγουρῃς (1 (ἤτοη. χχί. 29, 30), δηά 

ψνο ἢ “ Πρ ρΐδςος ἢ ἰ5. ρύόρδθὶν ἰάεπεοαὶ νι (ἢς 
Ιοεν πείρῃε οὗ “νι εδί- ϑαγεοί, τονεγίηρ ἱγηγηδα!δίεὶν 
ονεῦ Ἐξ ὖ,} τὴς τπηοάεγη παῖε οἵ Οἰίρεοη (ϑίβηϊεν, 
δή. αμαὶ αΐ,, εὮ. ἵν., ΡΡ. 215-16). 

ψεῦ. 4.---Ὁ3, “ αἰδο" (ηοΐ {τδηβϑίαϊθαά 'ἴπ {π6 Αὐίῃ. 
6.5.) 15. διπηρῃαίίο, δηα τεΐεγο ἴο ψῆδὶ [οϑῆσα δά 

ἄοης (νετ. 3), ἔογ, (πουρῇ εγίςμο ννὰβ ποῖ ἴδκεη Ὀγ 
βίγαΐδρεχζη, ἃ5 ΑνΚ παά Ὀεεη, γεῖ ἴῃ6 αἱθεοηϊῖαεβ τᾶν 
Ὦανε ἱπιρυεα ἰἴ5 σαρίιπγε ἴο ϑβυγργίϑο, δῃά σεϑοϊνεά, 
{πογείοσε, ἐπμεπΊβαϊνεβ ἴο ἄδαὶ ογδίν ; ϑερί. καὶ 
ἐποίΐησαν καί γε αὐτοὶ μετὰ πανουργίας. ΥὙΌγ", 
ΗΠ ΠΡ. (Ὁ ἰγαηϑροβαά δηά ομδηρεά ἱπίο Ὁ, ὃ 54, 2, 4), 
ἴγοπιὶ ν, ἢοΐ οἰβεννῆεγε 56 845 ἃ νεγῦ, “ ἴο ρὸ τουπά 

ἴῃ. ἃ οἰγοὶθ," νῆδησε ὝὍΥ, ἃ Ὠίηρο, οἵ, 85 ἴῃ Ασγαδβθίο, “ἴο 

ΡΟ, νῆξησε ὍΥ, ἃ τηεβϑϑεηρεσ (6 65.,.2.65.), δηά, 85 ΗΠ }- 

ῥϑεὶ, βοπγείπηε5 ἱπιρ]165 δἰπιυ]διίοη (ὃ 54, 3), πδθῆςα 

16 ΑΟΝ., “κμααφ ας 27 τἦεγν Ζακα δεορε αγηφασεαάογς," 

ΟΥ ταῖῃε (45 [πεν δοΐιιδιν νεγε δηιραββϑαάοσβ, δηά 
οηἱγ [εἰρηβά (Πδὲ {πεν μα οοπλε ἔτοπι ἃ ἀἰϊβίδης ἰδη4), 
“γηααρφ ἐξονιδείσες αρεαςδασονα," 2.6... ἀοϊδα 85 ϑυοῇ ; 

ΚΟΙ], “ “εὐ ομἕἑ ας αγιδαςςααο75. Τῆδ δηοίθηΐϊ νογϑί 9 

ΔΡΡΘαΥ ἴο ἢᾶνα γεδαά ν", “ 2.εν ,εγμεολεα ἐπεηιδείσες 
τυ υἹείμαςς,, ἄξηοπι. ἔγοπὶ ΠΝ, “ 2γοντσιοη 707 ἃ 

͵7ρμγημεγ," νὨϊοῆ τεηάεγίηρ (αβεηΐϊις (1.61.) δηά οἴθεῖβ 
Ρτείεγ : ἰ 15, ἢοννενοσ, ὑπηδοδϑθαγσν ἤεῖα, δηα τᾶν 
Ὦδανε διίβθῃ ἰτοπὶ [ἢ6 οσοιυτγίδηςα οὗ [6 βαΐὴς νογά ἴῃ 

υ ἢ ΠΡ ἴῃ Αγαρῖς ἰδ ἸΏ Υ ΪΥ ἃ οοηίτγδοίίζοη οὗ [ῃ6 ἩβδὮτενΝ 
αΐρθου (ΚΙο᾽8 (νοἑοΖ.). 



122 ΤῊΣ ΒΟΟΚ ΟΕ 705 σα. [(ΗΑ. 1Χ. 

ΝΕ. 12. 3, “τὐογη ομἔ" οΥ “ ἀφεαγεα," ἴτογα πῦϑ, ἴο 
[411] αἀσᾶγ. Τῃθ 58οκβ ψείθ υϑϑά ἴο σδύγΥ ῥγον 5105 
δῃηά Ὀαρραρε, Ὀεοδβθα ἰῆπ5 Ὀείηρ ἴθ τππηκηοόνη, 
ἴγάνθ]]οῖς ἴοοκ νι [πο πὶ νῆας {πἰηρθ ἴεν πεαδάςά. 
ἽΝ ἴοΥ ἽΝ), ἃ 5Κίῃ ἴῃ νη ϊοῇ νναΐου 15 Ὀτουρῃϊ, ἐφ., ΠΌἢ 

ἴῃ ἀεηῃ. Χχί. 14, 15, 19 (τ. ἼΝ) [πηυ564], Αταρίς, ἴο 
σῖνε ἰοσίῃ νναΐθγ), πουη πιᾶ50. ψ ἢ δηλ. ἴση. ἰὴ [6 
Οἷα. Ῥαΐ γεξαϊηΐηρ (ἢς σεηάογ οὗ [ἢδ 5ίηρ, (566 ὃ 87, 4); 

ἤεησε ἤεῖα ΠΝ) 15 (οἱ οννεά ὃν πῆγες δά]δοϊίνες ἰῃ 
[(ἢ6 πιᾶϑο. “ Ζ0γη ἀγα δοιεγραῖ ἐορεῖ λον" : Τῆς Ἰδζίοσ 
νοτὰ ἴῃ Ἠδρζγενν, ἔγοπὶ Ὑν, “ἴο πα ἰορείμεγ," Πᾶ5 
τείδγεησα ἴο (ἢς τηοάες οὗ πηεηάϊηρ 5ῆοεϑ Ὁ. ἰγίηρ [ἢς 
τεηΐς ἰορείῃεσ, ννῃϊοἢ νὰ σεησγα!ν δάορίεα ψν ἤδη 
[Πετα ψψὰ5 ποῖ {ἰπ|6 ἴο ραΐ ἰη ἃ ραϊςῆ. 

ψεῖ. 5. ὐρυ», ἃ ἔογπι υ56α βεγε οὴἱν ((68., Ζεῃ); 
ου δὼ), 8686 ν. 15. νον, Ῥιυδ] ἰηΐεδηβ., “ σζγογισίγ 
2αϊολοα πε," ϑυγλχγα. ἐπιβλήματα ἔχοντα, ϑερί. κατα- 
πεπελματωμένα, “ ραϊοῃεά ἴῃ {πῈ 50165,᾿" ἰτοπὶ πέλμα, 

ἃ 5016; “ οἰμίεα " (Αυΐῃ, Νεῖβ.), νῃϊοῃ αἰ5θοὸ ἤεῦα 
ΤΏΘΔη5 “Ραίομεά," Ῥείη ἀεγίνεά ἔγοπη ἴῆ6 Απηρΐο- 
ΘΆΧΟῇ “ οἷαί, ἃ οἷουξ οἵ γὰρ ; ποΐ “8116 6,᾿ ἔγοπχ τῇς 

Ἐτδηςἢ “ οἷου;, ἃ π81]]. τιον, Όγν ἔγδηβρ. ἴογ πον 
ϑερί. ἱμάτια, ψετα ουξεγ ψασγιηθηΐθ, αηά ϑοπγείπι65 [ἢ 
ἴθγη 15 ιι564 ἔογ οἱοΐῃθβ. ἰῇ σεηδίαὶ, 85 ἰὴ ἀξ. Χχχν. 
2; Ἐχοά, ἰ1. 22, εἴς. Τύδνεὶ]εῖθ ῆο ΜΕΘ ΡΟΟΓΣ 

ὑεῖς οὈ]ρεά ἴο ρεγίογπι πλοῦ οὗ {ΠεῖΓ Ἰουγηαν οἡ 
ἰοοῖ, ἄνθῃ {ποιρῇ {πεν δα 5565 ἔογ {πεῖγ Ὀαρσράρθ, 
δηά [ἢϊ5 ννου]ά δοοουηΐξ ἔογ ἴῃς ννούῃ σοηάϊίοη οὗ (Πς 
9ῆοδϑ δηά οἱοίῃος οἵ [ῆθςς αἱ οοηϊζοϑϑ. ὩΣ), “»παγ θα 

«οἱ 2ογιίς (ον {2116 “οἱ 5), υϑεά οἵ βϑῆδερ δηά ροαδίϑ, 
(ε5. χχχ. 32, εἴο,, τί, Ἵ9, ἴο ῥγίοϊκ οὐ τῇδλσκ στ 
Ροϊηΐῖβ. ϑοηῖε, 85 ΚίγΩι, (Ὠ1ηΚ [Πα [6 ἴεγτ τείουϑ 
ἴο βροίβ οὗ τηου]ά, 5ερί. ἄρτος εὐρωτιῶν καὶ βεβρω- 
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μένος, “ Ὀτεδά, πηου]ᾶν δηά οοττυρί ; Τδεοά,, ἄρτοι 
βεβρωμένοι : οἴδιετθ, ἃ5 Κεῖ], “ ογεγεδίρα; " Ααυ!]α, 
ἄρτος ἐψαθυρωμένος ; Νυΐρ., “ Ρᾶπε5 ἴπ βία σοπι- 
ταϊηυ1| ; ἢ 50 6ἃαβεη. (24.). Τῆς Αυίῃ. Ν εῖβ. “ ὦ77} 
αημα »εομίαν," ν16}1 σοῆνεν5 [6 βδεῆϑθδε. ΚΙκίο γεπΊαγῖκβ 
[παῖ [ἢε6 Ὀτγεδαά σοσηηοηὶν οὐϑεοὰ ἰῃ [δε Εδϑὶ ἰ5 
οδὶου]αϊοα ἰο ἰαϑὲ οἠἷἱν ἴογ [6 ἀδν οἡ νηοῦ ἰΐ ἰ5 
Ῥακεά ; δηᾶὰ ἰῃ ἃ ἀδν οἵ ἴνο πιούε ἰξ Ὀεσοπλεβ ἐχ- 
ὈΘΘΟΙΉρΡΙν αι δηᾶ τὑπῆϊΐϊ ἔίοσ 56. Βιυΐ Ὀεβίες (ἢϊ5 
βδογΐ οὔ Ὀτγεδά [πογὰ ἰ5 ἀποίδεοσ, νϊοῇ ψ}}} ΚΕαρ ἃ οοη- 
51. 6Δ6γᾺ 016 {ἰπ|6, ποι ρἢ 1 υἱπχαίεῖϊνγ Ῥεσοῖλεβ δαγά 
δηα πηου]άγν, δηα [ἢ ι.56 οὗ (ἢϊ5 ἰαζίεγ ϑοζί ἰ5. αἰπγοβί 
ΘΧοΙ ϑίνοῖν σοηβηθσα ἴο ἔγανε] ]οῖθ. “1 15 4 Κίηά οὗ 
Ὀἰβου, 518 }}ν τηδάς ἰῃ (ἢ6 ϑδῆδρε οὗ ἰαῖρε τγίηρϑ, 
ΘΑ δὴ ἰησῇ (ἢίοκ, δηὰ ἴοιγ οὔ ἢνε ἱποῆες ἴῃ 
αἰατηεῖε. Τῇςε Ὀγεδά 15, ἤεη ἤσνν, νεῖν ἤγπ), δηά 

ΓΑΙΠΘΥ οὐἱϑρ ψΏξη Ὀζόκβεη : Ρυϊ ποῖ Ὀείηρσ 50 νεῖ} 
ῬὈτοραιεα δ5 ουζ Ὀἰδοι 5, Ὁ Ὀεσοπλαβ συλ} ν Πάγάθχ, 
δη4 «ἱ ἰαϑὲ ποιάν ἔζοτὶ [ἢ πιοίδίαγε, ψῃο ἢ ἰἢς 
Ὀαϊκίηρσ δά [εξ ἴῃ 1. 1η ρσεησζαὶ, 1 15 βεϊἄοπι 564 
{Π] ργενίουϑίν βοακεά ἴῃ ναῖεύ. Τῆς Ὀγεδά οὗ {ες 
αἱδθεοηϊίεβ τῆδν ᾶνε Ῥεεη βοπγοίῃίηρ οἵ [5 βογί " 
με! ξαγαῖν Διδίδ). 

ει. 6.---Ἰ τῆς Ηδρτον, “ Πρ] "ἢ 15. ρυΐ ἰῇ ΔΡΡοϑβ. 
ἴο “18ε οατηρ. Α ἔενν Μ55. γεαά πρϑο3ῃ, ψ ἢ π 
Ραΐαρ. ΚοΙῚ] (Ὠϊηκθ ἰῃαΐ [ἢ15 15 ἢοΐ τῆς αἸραὶ 
Ὧδᾶγ είίοῆο, θυ δηοΐῃεσ Ῥεΐνεεη [Θγιϑαϊαπὶ δηά 
ΘΠΘΟΠεγ,, πεαῦΓ Μοιηΐ ΕΡ4] δηά (εγίΖίπὶ (5ες Ὠεαῖ. 
Χί, 30), πον Κπονῇ 85 Μζγηα.: ἴξ βεβεπηβ, πούγενεγ, 
βίγδαηρε (ἢδί, αἴζεσγ αἰραὶ 85 αἰνναγβ ἴῃ ἴῃ6 ρτγεςοεά- 
ἱῃὴρ οπαρίειβ ἀεηοίεα [86 Εαἰρα] ἤξδὰσγ 7εγίομο, ἱΐ 
βῆου ἃ ἴῃ οδαρίοιβ ἱχ., Χ. τείεσ. ἴο δηοίῃεγ ἴον, 

ψουϊ δὴν ἱπεϊπιαίίοη ἴο [δὲ εοἴἴἶξβοῖ, [Ι{ 8 {6 
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[πὲ τῆς αἸρα] ἡδᾶγ [ γίοῆο, δὲ [6 ϑουϊἢ- αϑί σογποῦ 
οὗ [ῆε ἰαηά, τδν ποῖ ἢανε Ὀδεη δανδηϊζαρδοιϑὶν 
δἰζπδίοα ἔογ ἴῃς σοηαιαϑὲ οὗ σδηΐγαὶ δηα πογίμογη 
Ῥαϊδϑίίης, θυϊ τἢ6 ΠΟΙν δϑϑοοίιίίοης σοηηεοίϊεά ψ ἢ 
1 845 ἴῃς βροῖ νῇεγε [ἢ6 ἔνεϊνε Μεπλοσίδὶ ϑίοηθϑ μα 
Ὀδδθ εῖ τπρ, Οἰγουπηοίθίοη τεησνεά, δηά {Π6 Ῥαβ5- 
ονεῦ ἱκαρῖ, ἄγε βίγοῃρ γεαβοηβ ἔογ σοποϊπάϊηρσ τ[πδΐξ 1 
οοηεϊηυεά [ἴῃς πΠεαάαιατγίοτα οὗ οβϑῇυδ ἀιυγίηρ τῆς 
Θαγν ρατὶ οὗ {ῆ6 σοησιεϑὲ (566 ϑηλ 5 22) 2εζ. οὗ 
ἐ.ε ΒΊδίρ, νοὶ. ἴ., ῬΡ. 7Κοο). ΨΦ᾽ ὃν, υϑεα ςο]]εςιίνεϊν 
ἃ5 ἴῃ [ες πεχί νεῦβϑε, βεγῆδρϑ, πονενοσ, ποῖ τῆς βαπὴς 

85 Ὁ ὯΞ, ὈὰΓ Πεῖα πηϑδηΐηρ ἴῃ6 ῥγίηςοραὶ τῆβη οὗ 
1ἢ6 οσοηρτοραίίοη, ἔογ πε: ϑοηιείπηθβ ταίεβ ἴο 
δπηϊηθηοθ οὐἮἁ ΤΔΩΚ [Ὀ54]πὶ ἵν. 2 (3), χΙϊχ. 2 (3), 
Ἰχίϊ. ο (10)] ; δηά [παῖ τῃ15 15 ἴῃς ἔογος οἵ [δ ἴδγιη 
ἤδγα τῇδυ Ὀὲ ραϊπεγεά ἔτοπὶ νϑῖβ. 15, 18, 19, 2Ι. 

“2},)γο»ἈἘἈᾳἈ ἃ 747 εομρ27}," ἀπά, ᾿ῃπεγείογε (45 {πεν ψουἹά 
1η5᾽ηπ4ῖ6), [μαγ βοἰοοά οἡ ἃ ἀϊδἝεγεης ἰοοξίηρ ἔγοτη {ῃ6 
(δηδδηΐϊίζες (σεα ευῖϊ. ΧΧ. 11)... ““ἔἌἥαξε γε α ἐσαρὴε 
«ὐὐἱά μα" (Αυΐῃ. Ν εγ.), ΠῚ τείεγβ ἴο ἴῃς οἰαγίηρ δπά 
αϊντἀϊηρ οὗ ἴῃς νἱ τ πη5 ἴῃ τλακίησ ἃ σονεηδηΐ (ᾳεη. 
χν. 10) ; εἴ. ὅρκια τέμνειν, 12.,ϑ Β., 124, Γ΄, 252, ἀπά 
1 αἴίη κεαμ 767176. 

ψ εν. 7.--ῦὴς, 0]}}., οὖ, νεῖ. 6, δηά ἤδηςε ἴἢς6 νεγρ ἰ5 

ἴπ ἴΠ6 ρίυγ. (δ 146, 1). Τῇε βυβῆχ ἴῃ "33 ἴ5 4150 
ΠΟ]16ο.---“41πα ἤἄοτο «ἠαί 7 ὙΏιαξὸ ἃ ἔσαρμε τυ. γος ἢ " 
ΤὨς δ]]υϑίοη 15 ἴο [ῃΠ6 Ργοδιθιτςοη ἰη ΕΧοά. Χχί. 32-3; 
Πευΐξ, νὶ!. 2. Νοῖς [δαΐῖ {π6 Οὐ μ85 “Πρ ἴοσγ τῃ6 
Κ΄ ΙΡΩ πῆρα, θεοδιιβε, δοοογαίϊηρ ἴο {Π6 δοσδηςιδίίοη, 
ΟΠοΐδηι (6) 15 οὔῆδησρεά ὃν Μδααδρῇ ἰηΐο οδαπηείβ- 
σδαίϊαρῇ (ὅ) (566 ὃ 16 νἱξ ὃ 27, 1). 

Μετ. 8.---- ὄχ (ατε) ἐᾷγ σογυαρς" : Ῥτορδῦϊν οἷν 
δῇ εχργεβδίοη οἱ ορϑβεαιΐοι5 σουγίεϑυ, 5114] ἴῃ [6 



ΨΈΚ5. 9-12.] 75Ὲ δΒΟΟΚΙ͂{ Οὗ 7Ο σα. 125 

Εδϑί, ἴοσ ἔπε νυ ϑμεά ποῖ ἴο ϑβυῦδπιῖξ ἐπεηγβεῖνεβ ἴο 
]οϑῆυα, Ὀὰξ οἡἱν ἴο πλᾶῖκα ἃ ἐγεαίν ψ ἢ πὶ. "Ὁ υϑ6ά 
ἴῃ τείεγεηοε ἴο {π6 ρὶυγ. (δ 122, 3). “γηφρρεσ γιαγ 
γος ἤἄανε οο»!6 3." Τῆς ἱπηρεγίεςξ (Ν 25), 5δᾶν8 ΜΙ δυγεγ, 
15 ἤδγα υι64 ου οὗ πχοάεβίν δηά ροϊϊζεηθϑ5 (οἷ. ᾿ᾶρὲ5 
ΧΥΙ, 9, χίχ. 17), νεγααβ [6 ρογίδοϊ ἰ5 υϑεα ννῆδη (ἢ6 

αιαδίίοη ἰ5 δϑκεά ἐπιρῃδίοδ!ν δηά βίογηϊν, 85 ἰη αεῃ. 
Χνΐ. 8, ΧΙ, 7, “Βεησοα μάνα γε οοπλα ὁ" (Ηε. Ὠ[}13). 

ψεῖβ. 9, 10.--ρ, δοσοζάϊηρσ ἴο Νίαϑίυβ, [πηϊ105, 

δΔηα Ττοηη6]115, “ προ ἐσ παρε," 1.6., [Εν ψεσε σοπα 
ἴο ρτοίδθϑ 1ἴ, δῃηά δπιρίδοθα τῆς τε σίοη οὗ {ῃ6 
Ιϑγϑβτεβ ; θὰξ ταίμεγ, “ οη περορριξ 97 ἐδ παρε." ὃ 
ἜΧΡΓΕ5865 ἴἢς οδιι5ε οὐ οὔ͵εςξ ψ ἢ τείεγεηςσε ἴο ψὨϊοἢ 
δηγίῃίηρ 845 δε ἄοης (Ενν4]4, Ζελγό., ἢ. 411): νῇδξ 
15 ἔθ οἱρῃβεά ὃν τῆς ““παηηε" οὗ Πεμπονδαῇ 15 ὃχ- 
Οἱαϊηεα ὃν ναί ἰοϊΐοννβ, νίΖ., [ῆ6 ἔαπηες οἵ Ηἰΐπὶ δηά 
411 [ῃαῖ Ηδς αἱά ἰῃ Ἐργρί, εἰς. ΔΝ νοῦ. 10 οἴ. 1]. 
10, Νυπῦ. ΧΧΙί. 21, εἴς,, 33, εἰς. “41: αγοΐλ,; ἃ εἰϊν 
οὗ Βαϑῆδη, ἰη ψῃίοῃ Ορ ἄνεῖ (Π εαῖ. ἱ. 4), ο411ς ἃ αἴζεγ 
16 Αϑϑυγίδη ροάάεϑϑ Αϑῃίοσγειἢ ((ἢς Αϑίαγιὲ οὗ τῃς 
ατεοῖκθ δηὰ ἘἈοπΊδη5), ῆο νὰβΒ ἔπεα Ψψογβῃίρρεα. 
ΤὮΪ5 οἷἵν ννᾶ5 δϑϑῖϊσῃβα Ὦν Μοβεβ ἴο {πε μα! γιε οὗ 
Μδηδϑβθῇ (7Ο5ἢ. χίϊ!. 29-31). ὅϑογῖα ἰάδηξέν τ ψ ἢ 
“«ςλιέαγοίζ Καγπαῖρε ((ςη. χίν. 5), Ὀὰξ 566 ϑη} 5 
Τζεί. 977 1ΐο Βέδίσ, νοὶ. ἱ., Ρ. 122. Τδε διηραββδάοιϑβ 

γνίβεὶν δρϑίδίη ἰτοπὶ πιεηϊτοηίηρ ψῆδῖ δά τγεδῖϊν 
δἰαγγηθά {ῃεπὶ, νίΖ., [Π6 ονεγίῃγον, οἵ ] Ἔγίομο δηὰά '᾽Ανυ, 

ἴον ἴο ανε Ὀεϊγαγε (ἢεῖγ Κηον]εᾶρε οὗ ϑδυςῇ τεοεηΐ 
δνοηΐβ ψοι]Ἱά αν δινακἜεηδά ϑιϑρίςοίοη. 

Νεῦ. 11.- Οὐ7 οἰαδγς, 1.9., τῇς Ιδαάθγ οὗ ουζγ 

ΤΕΡΟΝ] ς (566 ποῖσ, νοῦ. 3). 
ψετ. 12.-τολϑογί πη, “ λὲς δγεαά 977 ομγς," 5ε., Ἰοοῖκ 

αἱ ἰ (Κ- 611). πὶ, νουὲ [ἢ6 γίοϊς, δηὰ ργεῆχεά ἴο ἃ 
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Ὠοιη, 5 δ ρίαν ἀετηοηκίγαϊίνε [(65., Ζε.; οἷ, 
νεῖ. 13; Εχοά. χΧΧΧΙΪ. 1; Ῥϑβαίηι χὶν. 14 (15), 
ΙΧΧνΠ:, 8 (9)]. 7 ΟΥ̓, “ τὖό ἰοοῖ ας ῥγουΐδίοη," ἀξηοιῃ. 
οὗ ὌΥ, “ ῥγονίβϑίοῃ ἴοσ ἃ Ἰουσηον." Ὁ ἴογ ἢ ἰγδηβροβθά 
(δ 54, 2, α; οἴ, νοτγ. 4). ἔ 

Ψ εγ. 13 (ςξ νεγϑ. 4, 5).--Ἴὴ ἴῃς 451 οἴδιυι56, “ὅγ γεασος 
97 ἐἤς τνεγ} ργέαΐ ἐρηιρίζ 97 ἐδ6 τὐαγ" : Ὁ ἢ85 ἤδγα [6 
ἴοτος οὗ δὴ δαϊεοίίνε (οἷ. 154. χ|ν. 9). 

εν. 14.-- 4Ἵ“κά 176 »ιόρε (1.9., [ἰὴ εἰ 6γ5. οὐ [5γδεϊ, 
νεῖβ. 18-21) Ζοοξ 97 2617) 2γουϊείο»," εἰ Π6γ ἴο [εϑξ 
[5 φυδ!ν ὈΥγ ἰαϑίηρσ {{, οὐ γί ποῦ ἴῃ ἴοίκεη οὗ ἔπεηά- 
5010 (οἴ. ἀφη. χχνί. 30, χχχί. 46). “δηξ ἐμφωγεαῖ 
ηοΐ αὐ 16 τιομδ 97 ἡελουασΐ," 85 ἴεν οὐὔρῆξ ἴο ἢανε 
ἄοῃπε, νὶΖ., Όν πιθδηβ οἵ [δε }0{ἰπὶ δηὰ ΤὨυτηπλίπιὶ οὗ 

της Ηἰρἢ Ῥγίδδὲ (ΝΡ. χχνὶ!. 21) Νοῖ οηἷν ργίβϑίϑ, 
Ῥυΐ ῥγορῃεῖβ δα Ἷδ ]εὰ “(6 πηουτῇ οὗ Τεμονδῇ " 
(35:6 154. χχχ. 2; [6Γ. χν. 19)ὲ. Ετοπηι [Πϊ8 πδϑρίθοξ οὗ 
[ἢς ῥγίηοεβ οἵ ἴβγδεὶ ἴο σοηϑ] ἴῃ6 [7γτπΔ ἀηα ΤἬμπι- 
τηΐτα, ΟΠ γί ϑιῖδῃ5 τὰν ἰεαγῃ {πεῖς ον ἀπΐν ἴο σοηϑυ]ξ 
“(ἢ68 νεῖν ογδοῖὶες οἵ ἀοά," δπά {πεγοῦν ἴο ἴτν (6 
οἰαἰπη5 οὗ δὴν ψῆο 941} [πε βαῖνε (σοά 8 τη ββοηρ Υ5 
(Ξεε 1 ΤοΠη ἰν. 1). 

ΝΕΙΙ 5 -ττ τς νη, “αμα "ρεῆύμα φγαμίρα 19 {Ἀθη 
2εαο6" (5ε6 6ἀε5., 1έχ., 2, ἴ, Ῥ. 658), “αμπάα »πασό ὦ 
εουομαηΐ τυ ἐλόρε, " Ὀπῦ, ἄδῖ. σοπηπΊοΩ!, “ 9; 1617 

7) αυονγ" “170 ἐεΐ ἐλορε ἰΐυε": ΤὮεγα πᾶν Ὦανε Ὀδδη 
οἴμοσ αγίίο 5 οὗ ἴῃς οονοηδηΐ, Ὀυΐ [ἢϊ5 ἰ5 τηδηιοηθά 

85 ἴῃς ῥτίποῖραὶ, ἀηᾷ θεσαυβε ῃαβα αἰβεοηίτεβ, δείηρ 
Οδηδδηϊζαεβ, ουρῃϊ ἴο ἢᾶνε Ὀδεη ἀεβίγογεά (Ποῦ, χα. 
16, 17). Τῆς νοτγά ΠΝ,  οἢ οσοιτβ ἰζθεη {{π|68 
ἴη [8 ὈΟΟΚ, τηθδῃ5 1 γα ν “ δὴ ἀρροϊπιεα τηδετίηρ," 
οπὶ ν᾽, ἴο δρροϊηΐ ; δηᾶὰ ἰ8 ρεῆδγαν τεηάογοά 
σνναγωγή (ϑερῖ.), “ σοηρτεραίίοη " (Αὐτ, Ν ετ5.). 
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ΨΈΒΞ. 16-27.----71}6 έδοουεγν απα μημὲςληρ οὶ 
97 1.ε1γ7 Ἐγαμά, 

ψετ. 16.--- Τῆς 5ἰηρ. βῆχας ἴῃ Αδη ἀπ ἸΔῸΞ ἃγε 
ζΟ]16ο., δηά τείεσ ἴο ἴῃς 15γδ}}1{68. 

ψεγ. 17.- Ομ τε ἐἠιγα αν," νὶΖ., αἴξεγ [ῃς ἐ15- 
σονεγν οὗ (ἢς ἀεοσρίίοη ψῃϊοἢ πδὰ Ὀδθη ρτγδοίςθά 
οὔ τεπΔ. ἀΑἰδεοη ννᾶ8 1655 [ἤδη ἰῆγεα ἀαγϑβ᾽ ἸΟΌΓΠΟΥ 
ἔγοτι αἰραὶ, δηα οἡ ἃ ϑιιδβεαιιεηξ οσοσαϑδίοη Γοϑῆια, ὈῪ 

ἃ ἰογοβα πιαίοῆ, δοσοπῃρ 5η6α [Π6 ἀϊδίδηςσε [ἢ ἃ ϑἰηρὶε 
ηἷρῆι (Χ. 9), θὰς πον ἴογε ννὰβ 20 ἡδοαβϑὶίυ ἴοσ ἤυγγν, 
δῃά Ἐδϑίογῃ δύπιίεϑ δηα σδανδηβ δύ ὑὈγονεγθίδιν 
βίον ἰη τῃεῖγ τηονεπηθηΐβ (566 ϑίδηϊθν 5 δή. απαὶ Ῥαΐ,, 
Ῥ. 219); γεῖ Παά ἴμε αἰρὰ] ἤδθγε πηεητοηεά Ὀεεη 
(αι πεαῦ ἴο Βεῖῃεὶ (5ε6 οἡ νεῦ. 6), 1 ψοιυἹά ποΐ 
ἤανε Ὀδεη δαϑὺ ἴο δοοουηΐ ἴον ἐπε {{π|6 βρεηΐ ἴῃ {86 
Ἰουγῆθνυ. ΗΗὶ- Κα ρῃΐγδῃ (1. [6 ν]]ασ οὐ Ὠδηιὶεῖ, 
τί. ἼΒ9, ἴο οονεῦ, ἴο 5Πε]ετ), ϑἰτυδϊεαά εἰσῃξ οὐ ηἰπα 

ΤῊ 1165 νεϑὲ οἵ Εαἰθδοῃ, αἰζεγνναγάβ δϑϑοίσηεά, τορεῖῆογ 

ψ αἰ εοη δηα Βεεγοίῃ, ἴο Βεη͵δγίη (Χχν ϊ. 25, 26), 
Ὧον ΚΑ δ», ἴννο 1165 βδαϑδὲ οὗ Υαλϊο. [15 δῦ δηΐϑ, 
δηά [ἴοβϑε οὗ Βεογοίἢ δηά Καὶ τ} ] βατγίπι, ἀγα τηθη- 
τἰοηδἃ απιοὴρσ ἴῇοβα ψῆο τεϊυσγηθα ἰτοηὶ Βδῦδυϊοη 
(Εξεα ἰϊ. 25; Νεῖ. νἱ!. 29). “δ΄ ὀγδιλ," τ, “ ννε}15," 
ἔγοτη δ 3, ἴο αἷρ, ἴο ὄογε, ἴοσγ τῆς νε]]ς ἴῃ Ῥα]εϑίίης 

ΨεγῈ ἄξδερ ΠοΪ65 Ὀογδά ἰασγ ππάδγ ἴῃς τοςοκν συτγίαςα ὉΚ 
(86 ατί οὗ πιδῇ (52,. σμαὶ αΐ., Ὁ. 147), αἰ]οξιεὰ ἴο 
Βαη͵αγηίη (Χνι. 25); (ῃ6 πιυγάεγειβ οἵ 1ϑῃροβῆθιἢ 
ἄμε τπογα (2 54π|. ἵν. 2). [{ ἰ5 δα! ἴῃ [δε Ἰερεηάς 
οἵ Ραϊεϑίίηθ ἴο ἢανε Ὀδδη τῆς ρἷδος ψῇεγα (ἢς ραγεηΐβ 
οὗ [6 ομ]ἃ [6505 ἀϊβοονεγεά [π4ἰ Ηδ 85 ποΐ ἴῃ {Πεὶγ 
σορϑην (κε 11. 43-45), πονν οδ]]οα 25...81γολ, ἴῃ 6 

ΟὐβιοπΊδΙΥ γαϑίησ- δος δ [Π15 ἂν ἴοσ σαγάνδηβ σοίηρ 
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Πογίνναγά, δὲ [πε εηά οἵ ἴῃς ἢγϑε ἀδγν᾽β Ἰουγηδν ἔγοπὶ 
7]εγυβαίεπὶ (512. απα αΐ,, Ὁ. 215), “ Οἱγγαίλγ' ᾿αγζγε" 
(εἰϊν οὗ νοοάϑ), οδ]16 ἃ Βδδίδῃ δηά Οἱγ- νδίῃ- δὶ, 
Ῥογῆδρβ Ὀδοδυ56 ϑδογθα ἴο ἴῃ6 ψψουϑῃ!ρ οὗ Βδδὶ (Χχν. 9, 
6ο, ΧνΙ. 14); ἀρρογίἰοηβα ἴο [πε {τῖρδε οὗ [υἀ δῇ (Χν. 
60) ; Ὠἰἴπεγ τς δγῖκ ννὰβ τεπηονϑα ἔγοπι Βει ϑ μετ Έ5ῃ, 

δηἋ ἔπεγε τεπηδίηεα ἔνγεπέν γεαῦβ (1 58π|. νἱ. 20, 21, 
νἱ. 2), ψδηος ἰ[{ νγὰβ {ταηβίεισεα ὃν Ὠανίά ἴἰο πε 
ἤουβδε οὗ ΟΡεάεάδοῃῃ (2 ὅ8πι. νὶ. 2, 10), 8ἃη δὌνεηΐ 
ὈΓΟΌΔΟΪν δἰ] υἀοα ἴο ἰπ Ῥϑαὶπὶ Ἵσχχχίί. 6. 1 [5 
δἰ[υδΔίε4 ρουΐζ ἴδῃ πλ1165 ποτιίῃ-νεϑί οὐ ΘΓ 5416ΠῚ 
(Εὐξερίυ5 δηά Ϊεγοπια, οπμορῖαϑς), δηῃάᾷ ἰ8 ρεγῆδρϑ 
Ιἀδητςοα] ψ τῃςῈ τηοάεγη ἄμγιο οὐ Ἐπαὖ, ἴῃς οἷΐν 
οὗ ρύαρεβ (άζσονε, Ατί. ἰῃ δηλ 5 226. δ 1εΐ.; ΟΡ. 
ΜιὉ. Κοο. ἃ. 334-336; ΚαοΙΙ). 

ον. τ8.--τ- 3 Π το. «ρα 66 75γασί 65 σγμοίσ 1 672 

μοί," 1..., ΚΘ τΠ6πὶ ποῖ ὃν [ἢ6 σνοσά. ὅθ), “ σηα 

αἰ 1τἦσ ερησγεραΐζογι 147 2761": δ, ἴο ἴᾶγγυν, ἴο σοη- 
τἴπιι6, δΔηά ἤδηςε, ἰη ΝΙρΡὮΔΑϊ, ἴο δῇονν οπεβοὶῇ οὔϑεϊ- 

Παῖς, ἴο πιυγγηυγ, ἴο οοπηρίαίη, [ἢ6 εἰσηϊβοδίίοη οὗ 
τοι] ἰηρσ᾽ Δηα ρεγϑίϑείηρ Ὀεΐηρ ΔΡρ] δα ἰη ἃ θά 56η58 
(65... ἘἸθενδεσγε, ἴῃς νογά ἴῃ ΝΙρῃ4] οσσυτβ ἴῃ ᾿ 
Εχοάυ5 δηά Νιυηθεῦβ οὐΪν (Ξεα Εχοά. χν. 24, χίν. 2; 

Νυπρ. χίν. 2, χνὶ. 6). Τῆδε σδπ56 οὗ {Π6 πιυγιηυγίησ 
Οἡ [18 οσσαϑίοη πᾶν ποῖ ἢᾶνε Ὀδοη αἰδαρροίηϊηχεηΐ 
οὗ δπίϊο!ραϊθα τενεῆρε δηα Ὀοοίνυ, ὑυξ ἃ ἔδαγ οἵ ἴπ6 
Ὀίνίης αἰβρίδαβαυγε ἴοσ βραγίηρ ἴἢεϑ86 (δηδδηϊίεβ (566 
Ι 54π|. χν. 11). 

Δ εγ. 19.--3 9), “10 ἑομεἦ," Ὁυξ μετα “20 ἐμ7ηγε," ἃ5 
ἴη ἀεη. χχνί. 11; ΖὝοὝδ. 1Ϊ. 12 (8, Αυίῃ, ΚΝ εγ5.). ὅοηῖε, 
85 Μαβίυβ, Μυηπϑοίογ, δηαὰ (αϊνίη, ἢᾶνα βαϊά ἰῃαΐ (ἢς 

οδίῃ οἵ ἴῃς ργίποες ψὰβ ποΐ Ὀἰηάίησ, [ῃς αἱ εοηϊ 65 
Πανίηρσ ἀεοεῖναά τ{πεπηὶ; θυζ Βίβῃορ ϑαηάδγθοη (γαέεε,, 



ΨΕΚΒ. 20, 21]7 7428 ΒΟΟΑΚ Οὐ 705 σα. 129 

11. δηά ἱν.), Οογ. ἃ 1,4ρ., Κ᾿ αὶὶ, δηά οἴδεῖϑ, βανε ᾿υάρεά 
οἴδαγνίβε, ἔογ τῆς οδἴϊ, πουρῇ ΠΠ]|Θραὰ], ννὰ5 ποῖ ἴο ἐο 
8 1πἰηρ ἰη ἰἴ561Γ Παρὰ], 2.9., αἰννανβ δηᾶ δρϑοϊυζεϊν 
[ογϊ ἀάςη, βιιοῖ, Φ.5., ἃ5 πιυγάθεσ, Ηδα {ες οδίῃ ποῖ 

Ῥεθη Κερίῖ, [ἢς6 [ϑ5γδαι 65 νου ἤᾶνα θδθη ομαγρεά 
ἢ ρΡεγῆάν, απ {π6 πᾶπὶα οὗ (οά ἢᾶνε ὕεβη ἀϊ5- 
Ποποιγεά δηγοηρσ ἴῃ6 εαίῃθη. ὍΤῇε νοὶ] αμαβίίοη, 

ἴοο, 5 5εἴ δ γεϑὲ Ὀν {Π6 ἰδοΐ, ([ἢαξ (οά ργοβρεγεά ἰἢςε 
ΔΙΓΠῚ5 οὗ [γε] 1η ἀείεησε οὗ ἴῃ6 αἱἹΡεοηϊζεβ (οἢ, χ. 8), 
Δηά δ ἃ ἰδίεγ ρεγίοα Ἴχδοίβα ϑδίϑίδοζίοη ἔγοπιλ (ἢε 

ἀεςοοεηάδηϊβ οὗ ὅδ], Ὀδοᾶι8ε ἣθ δα νἱοϊαϊοα {ἢ} 15 

οδίἢ (2 ὅ88π|. χχί. 1). 
γεῖ. 20.---πῖσ, ΗΙρῃ. ἱπῆη. 400550]., υϑδεά επρῃᾶ- 

(ἰσ4}1}ν ἔογ {με6 ἢηϊῖα νεγῦ 1η [ἢπ- Πιΐ., “ φυτά σ’ ἐδο» 
ἠἔυδ" (δ,131,.4, 4). “ὅγ, “2έαὲ τυγαίζ γ»ιαγ γιοί α07916 
μον “5. “Ομ αεροκηέ οὗ ἐε οαἱλ" (οἴ, Μαῖί. χίν. ο, 
διὰ τοὺς ὅρκους). 

εγ. 21.--- ὕκίο τάσρρε," 1.9., ἴο τῆ6 [ΙΞςγδοὶϊῖος. 

“16 ἐλογε ἐζυσ," δταρῃϑίις ἱπιρεῦ. "70, “ αμαὶ 5ο ἐδογ 

δεεα»δ,) 5, ὃ 49, 2Ζ:. Ουγ Απἴῃ. Νεῖβ. τεηάθῖς “ ὀκέ 
ἐεέ ἐλοηε ὧε," δῃὰ 80 Μαδβϑίιι5 αἰἴϊεγ (ἢε ϑερί. ; θὰὲ (ἢ 18 

ψ μα τεααίγα 3, οὐ πὶ (δ 126, 6, ὃ. ὙΤῇεὲ ρτε- 
σραϊηρ βδεηΐθησθ 15 οδ δὰ ὃν {π6 Ηδργανθ ΚΡ δ, 

«δῇ δορτονίαίεα ἀϊβοουτβα" ΤΠ ΚίμπηοδΙ β ρΡ 65 
αἰτοῦ “16 {με πὰ ̓ νε," [6 ννογάϑ “πὰ ἰεΐ [ἤθη θδθοοηλθ 

Πεονγοῖβ οὗ νοοά ": 50 [6 δερί. δηά Ατὔδθ. νογϑίοῃϑβ. 

πὴ, {Ππεγαίοσα, πλθγεῖὶν ἀθβοσίθεβ ἴῃς ἤηδὶ ἰββις, οὐ 

ταϑαϊ, οὗ [6 ἀ6 ΡΘγαϊίοηϑ οὗ [Π6 ῥγίηοθϑ ; οἷ 1 Κίηρς 
Χν. 22, ῆετα ἰ(ἢς δχϑουζίοη οὗ ἃ οοπηηηδηά ἰβ5 τὸ- 

Ιαίο, θυΐ νιτοιξ ρῥγανίουϑ πηθηζίοη οὗ [ἢ (ογηλβ οὗ 

{μὲ οοπχπημαηα. “70 αἰἱῤ ἐΐε εομργεραΐζζομ, 2.6., ἴῃ 
{πεῖν οοἸ]οοῖίνα σαρϑοιῖν 85 ἃ Ἴσοηρτεαραίίοη οὗ (ἢ 

Ιογά (Νυρ. χχνι!. 17). Τῇ αἰθεβοηϊζεβ νεγα ποῖ 

9 
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τεάυςεα ἴο ἀοχηεϑίίς βίανεγν, Ὀὰξ ψψεῦα {Πς βεγνδηΐβ οὗ 

τῆς Τ,ονιῖε5 (απ (ἢπ5 πα! τοςῖν οὗ τς σοηρταρδίοη) 
Ὀν ἀϊβδοπαγρσίηρ ἴογ {ἤδη (6 πλοῦ ἰαθογίοιιβ ἀυ{|65 οὗ 
[ἢς ϑαποΐιασγ. ΒΥ [15 τηδαϑιγε [ἢς αἱ εοηϊε5 ννεγα 
αΙ5 Ὀ]ςα ἔγοπι ἰεπιρίίηρ (ἢς [5γδο 65 το Δο]αΐγν, [6 

ἄδηρσεν ἔγογη ψῃϊοἢ ννὰβ δϑϑίρῃεα 85 ἃ β5ρ66ῖ4] γϑάϑοῃ 

ἴογ ἀεδϑίγονίηρσ τῆς (δηδδηϊΐες (εξ. νι. 2, 4. [{ 
νοι] 5θθηὶ ἔγοτη Εἰχοά. χίϊ. 48 (ἢδί {πον πϑδί ἤανα 
Ὀξεη οἰτοιιπηοϊ56 4, δηα ἔγοπὶ οι. ΧΧΙΧ. 11 (ἢδξ {παν 
ψΟΓ δαχηϊτεα ἴο ἃ 5ῆδγε ἰη [ες σονεηδηΐ οὗ αοά νι 
ΗῚ5 ρεορίθβ. ἼΤπεν ννεῦα 450 δῇ δηλ] 6 πὶ δηά ρἰεάρε 
οὗ {πῸ τεοθρίίοη οὗ ἔῆθ6 (αδηῖ65 ἱπίο {6 (Παγοῖῆ οἵ 
αοά. Τδυ5β {Π6 οἰτθε οὗ οἰανεσν, ψΏΙΟἢ [6]1] οἡ {δῦ 
85 ἀεβοοηάδηί5 οἱ Ηδτιῃ (σεη. ἰχ. 25), ννγὰ5 ἰυγηδα ἴο ἃ 
ὈΙεβϑίηρ πῦρ, “ εοτιοογγῖρρ᾽ {θη 1.6.,ὄ [Ὰ6 Εἰ εοηϊξεϑ. 
ὙΝΊΝ 1815 τηεδηΐηρ οἵ ὃ, οἴ, ἀεη. χχ. 1.3, Ὁ ἼΩΝ, “ σα» 
407166721271:0᾽ 7726. 

Δ εῖβ. 22, 23 (]᾽Ἠϑῆια ἤσγα δηηοιησθθ ἴο [ἢ6 

αἱδθεοηΐϊΐες ἴῃς ἀείεγη)!ηδέίοη ψὨοἢ Ὦμ6 ργίποεβ οὗ 
(86 σοηρταραίίοη Παά σοπΊα ἴο σοησεγηίηρ {Π6Π])Ὶ.---- 
Ψεγ. 23.--Ἴ} -.. εἶ, “πα ἐλθγε οὐαί μοΐ φ ομ οἵ 

ρον» γοξμ αὶ σίαυο," 1.6., (ΏΕγα 5141] τοί 41] ἔγοπι γοὰ ἃ 

δίανε, γε 5ἢ4}} ὈῈ οἷανεβ ογ ὄἜνεῦ (οἷ. 2 58ῃι. 1. 2Ο :; 
Ι Κίηρϑ 11. 4). ἼΒ) 5 Πεγε τιϑϑεὰ οοἱ]ες. ἴον “ σέσυες; " 
{πε [ο]ονίηρ 1 ἰ5. Ἐχρι!σαῖίνα (ὃ 155,1, ὦ, 2πη4 ρατ), 
“ αηαΐ ἐψαΐ ας τυοοαϊομ2167.5 αγαἱ τυαΐεγ-ἰγατυθγ5." ὙΠΘ656 
ψεγα (ἢ6 ἰονεϑδέ οἱἶδθ8 οἵ ϑἰανθββ (Ὀδιξ χχίχ. 11) 
“07 ἐζε ἀομδεέ οΓ νῃῺὴ) Οοα" 1.6., ἴος ἴῇε Ταρεγηδοϊΐο. 
δηά αἰεγνναγάς ίογ ἴῃς Τεγηρὶςδ. 

ψογ. 24.--- 7:2 τῦᾶς εὐγίαϊμῖν ἐοία " : ὙΤἢ6 δρϑοϊαῖο, 
ἴῖηδη. (ἢ ἴπε Ηδργον) Ὀείογα ἴΠ6 νεῦρ δχργεϑϑοβ ἰη- 
ἐεηϑιν (δ 131,3, 4). Ἐογ {δε (..) ἴῃ 16 πᾳ] 5ν1140 16 
οὗ ἽΠ 5866 ὃ 53, 3, 10, δῃηὰ ψ ἢ {πᾶξ ἰη [πε ἢπα] 

ἈΝ 
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, 50|14016. οὗ ΠὉ), οἵ, ν]. ο (ποῖ). [{ 5 εν ἀδπε ἔγοηι 

(195 νεῖβδα πὶ [6 πιοῖϊνα ψὨϊοἢ δά δοἰυαίοα [ἢς 
᾿ ΕἰΡεοηἕῖα65 νν5 2447, ποῖ δὴν γα] σίου ϑ [θα ρ᾽ βΟἢ 85 

δά ργοπιρίβα Ἐδοῃαθῇ (1. ο, εἴς.). 
ψ εν. 27.--Ὥ, “σπαά 7οσἧπα παάδ (οὐ “ἀρροϊηϊεα 

ἐλεν:," ϑερί. κατέστησεν αὐτοὺς : 1Γ}) Ξοπηείί 165 Ξε 
Ὁ ((ε5., 26χ., 3, α, Ρ. 573). ὅ8οηια τὨίηκ (μὲ ποτε- 
ἴογτε ἴμεν ψεγα ἔγοηι ἴῃς ἢγϑί οδ ]εα Δίελλμ»ε (ρἼσϑη 
οὐ ἀεαίεαίσα), Ὀὰς 115 ΕΠῚῸ ἄοοϑ ποῖ ἄρρϑασ ἴο ἢδνε 
Ῥδεη δϑϑίρῃεά ἴο {πεπὶ {1 τὰς τείρῃ οἵ Πανίά (3εε 
Εζτγα νἱϊ!. 20), ψῇο ρῬγοῦδῦὶν δηγο δά δηϊοησ {6 πὶ 

οἴπεοσ σαρίϊνεβ ἴδκβη ἰῃ νγαῦ. “207 {δ φομργεραΐο,": 
566 ποῖΐβ οὔ νεῖ. 21. ΠΙΩΡ ἰ5 δάἀεά ἴο ἀεξῆπε πιογε 
δοσιγαῖεϊν ἐποὶγ βεγνίος ἃ5 ἃ γεϊἰρίουβ οὔθ. ὨΡΙ9Π ΟΝ, 
“20 114 φέαοδ᾽" ; σιατατηδιοα! ν ἀδροηάδηϊ οὐ 10), θυΐ 
ποί ἱπιρὶγίηρ πὲ [οϑῆυᾳ βεηΐ [Π6πὶ δὲ οησε {ἢ] ἢ θυ, 
Ρυι δϑοίρηθα ἰδ ἴο ἰΐ 85 ϑοοὴ δ5 ἰξ δῃουϊ ἃ ἢδᾶνε 
Ῥεθη σμόβεὴ ὃν αοά. πριν, “ οὐδέν 76 (Ἰἐβονδῃ) 
«ἠομέαϊ (οὐ 5.41}}) οὐοοσε" : Τῆς ργεοβάϊηρ᾽ ννογάβ “ μη10 
2λ15 ὅαγ" 5ἴον {πδῖ, ννῇθη τῃϊ5 θοοΪΚς ννᾶ5 'ιυγ (θη, πο. 
Ρίαος μαά γεῖ Ὀεξη ἀςβηϊζεὶν ομοβεη (50 Καε}]}; Ραΐ 
8ἃ5 ΘΠ οῦ, νἤογα αἰζοσ ἴΠ6 συδ)] ραϊίοη οὗ (δηδδη {με 

ΤαΡογηδοὶα ννὰ5 δεῖ τρ ([οϑἢ. Χνίϊ. 1), 15 ἜΧΡΓΟ ΒΥ 
ο41164 Ὀν ἀοά “Μύν ρΐδορ, ψῆεγε 1 δεῖ Μν πδπὴς αἱ 
Βτοῖ" (7ετ. νὶϊ. 12), ἴΠεγα 15. 0 τϑᾶβϑοῃ ἴο (δίηϊκ (Πδΐ 
τῆς αἰ οοηϊξαβ ψεσγα ποῖ δπιρίουειί ἴῃ {πεῖν οἱῆσα {1} 
Θοϊομηοη 5 ΤαπΊρὶα μδα Ὀεδη Ὀ.111, 
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ΓΗΑΡΤΕΚΝ Χ. 

ΨΕΒΞ5. 1-27.-ἩΖχΐς 7 εγεΐίο οΥΓὙ ἦε (σϊδεολτίες σαπδός 

δῆυε Ατρρε 151: {0417 Ιεισ ῥομγἠοοα 19 (γε ϊ)6 
αραϊπδί 1δεὴη. 7οσήμα ϑμσοος ἐλ φηηε, αρια σαΐ7ις 
α Ογεαΐ Ἰ7ὲοίοΣγ» οὐδγ {ἦς δήνεα ΑἼϑισς. 

Ψεγ. 1.--. 4. “ογιϊφεαάος,," 11τ, “Ἰογά οὗ τρίβοι - 
Ὧ655, οἵ, ἡΠηοίο έφεάσε, “ Κίηρ οἵ τὶρῃϊθουβηδββ," ρτο- 

ῬΑ ΌΪν δη οἤῆοϊαὶ {{|| || 45 ῬΏδγδοῦ δηὰ Ῥίοϊετην οἵ {πε 
Εργνριίδη Κίηρθ. δου: 8566 ἔογ {πε εἰν το ορΎ απά 
οΥορσαρῆν (δ65., 162., Ρ. 367, δαῃὰ δημίῃ5 2) 1εΐ. οΓ 

ἦε ββεδέε, Ρ. οϑι. Τῆς πδπὶῈ οσσιγῖβ ἤεγα ἢ {πε ΟΙἹὰ 
Τεβίαπηεηΐς ἴογ (ες ἢγϑί {{π|6 ; δηοίθης)ν [πε οἱΐν ννᾶβ. 

᾿ ρΔ]16ςἀ οὐ (Θεη. χίν. 18; Ῥβαίπὶ ᾿ἰχχνί. 3 [27}, ψβεσε 
5ογῆδ ῃίηἰς παΐ [6 ἢτγϑι Π4]{ οἵ [ἢ σοτηροιηα ΠδπΊ6 
15. ἀτορρεά, ἔογ Ὀγεν! ἐγ 85 58 ΚΕ, ἃ5 ΠῚ ἴογ ΘΠ ΠῚ 
(Τοβῇ. χνι]. 28). [1 ννᾶ5 αἱ οι(ςἀ ο Βεη͵αγχηΐη (χνι!. 
28), ὈυῈ Ξἰοοά οἡ [Πε εἄρε οἵ (δε ἰεγγἴοτν οὗ [πάΔῃ (Χν. 
8), Ὁγ ψν,ῇοπὶ {Π6 ἰοννεῦ ρατγί οἵ [6 οἱΐν νγὰ5 σοηαιογαά 
αἴϊεγ ] δῆ α᾽β ἄδαίῃ (1πᾶρα5 1. 8, ἢ [οΞΕΈρῇ., Α4κ229., 

ν., 2, ὃ 2). Τῆε ὑρρετ οἱἷῖν δηά {πε οἰζαάεὶ γετηδίηεα 
ἴη ἴῃ6 ἢδηάϑ οὗ [ῃ6 7ερυ 5165, [6 δηοίοηΐξ ᾿ἱηΠαρ δηΐ5, 
ννῆο ποΐ οηἷν οουἹά ποῖ 6 Ἔχρεὶεά ὃν (6 πιθη οὗ 
] δῇ δηᾶά Ββη͵δηλη (}ο5}. χν. 65; [πιᾶροβ ἱ, 21), 

Ρυΐ 56εγὰ ἴο ἤᾶνε 50 ίασ σγύδαάπδ!ν σαϊηθα ροϑβϑαβϑϑίοη 

οὗ τῆς ψῇοὶς ρ]άᾶςσα, [παὶ 1 ννᾶβ5 οδι θεά θρθι5 ἴῃ {ῃς 
{ἰπ|6 οὗ (ῃῆ6 [πάρος (Ἰπᾶρ5 χίχ. 10-12) ; ἴπεν ψεα 

βηΔ}ν Ἔχρε ]εά ἰπ [ἢ6 τείρῃ οἵ )ανία (2 54η1. ν. 6-0).. 
Βείογε ΝΘ γερθαΐῖ 3 ψ τ }, “πα ἐλαΐ" ΠΝ, “ ἀγα 

τὐόγε 1,1 {86 ᾽π1αςΐ 977 ἐλεμ," 1.6., Μετ ᾿ἰνίηρ ἀπχοηρ 
τ1Π6πὶ οἡ {ΠΕ η αν ἰδσιη8. 
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Ψεγ. 2.--τὴνὴ, “ ΖΖεμ (οὐ “τα ᾽) ἐΐφγ (1.6., Δάοηί- 
Ζεάες δηάᾷ ἢἷθ ϑυρ)]εςοῖ5) ,“ηαγεα ἐχορφαξησίν. “5, 
“δεογαπδε (σϊόσο τυᾶς ὦ ργεαΐ εἴν," εἴς. : 566 ῃοΐξ οἡ 
ΙΧ. 3. Τῇῇε [δςΐ (Παξ 50 ρονεγίιὶ ἃ οἰΐν 5ῃοια ἢᾶνα 
Ὀξδδη ἱπάπιοεα ἴο τηᾶΐζα ἃ ἰεαρια ἢ 5γα6] ϑῃονθά 
ἴον ἰογπι 8 0]6 τῆς ἰδίζεσγ ρεορίθ πχιιϑί Ὀδ. 

Δεῖ. 3.--Τὴα πδπιθ5 οὗ (ῆς Κίηρβ πιεηςοηδα ἴῃ 
[Π15 νεῖβε ψεῦα ριορδῦὶν οπαγαοίογίϑεις, ἐ., .78- Πα᾽Ὲ 
(ργορδθὶν ἔογ ὉΠῚΠ), “ψῇοπὶ Τ]εμονδῇ ἀτίῖνεϑ," (65., 
1.65.) .Ῥὴγ- αγρ (“ τὴς να 855,᾿ τί. ΝἼΒ, ἴο γι βυν Υ); 
γα-ῥἠξ-᾽α ' (ϑρ!επα!4), 2 λὲν ((με ψτίτεῦ. Ὑβεῖγ 
γεβϑρθοίίνε οἰτ65. ψεγα (1) “7 εὗγορ ((ΠεΡἢ-τγόη), ἃ οἷἵν 
οἵ Πυἀ δῇ (]οϑἢ. χν. 54), δἰἰπαϊςα ἀπηοησ τῆς πιοιη- 
[Δἰη5 (ΧΧ. 7), αηά θυ: βενεὴ νεῖ Ὀεβίογε Ζοδη [ἰῃ 
Ερνρὲ (Νυιρ. χιίϊ. 22). Τῆς ἢδπὶα δἰρηϊπεα εοϑ- 
2)224711}}7 ΟΥ̓ σοοῖείγ, τοῦ ἽΔΠ, “ἴο Ἰοίη ἰορείμογ," δηά [ἴ 
νὰ5 τἢ6 δα] θϑὲ δοαὲ οἵ οἱν  } ]!ϑαϊΐοη [ἴῃ Ραϊδθϑίηθ, 

ΜΏεγε ΑὈγαῆδτ δηά τῃ6 ραϊίγίαγοῃβ δά {ῃεῖγ ἢγϑί 
Ποπὶα δηά δρίαϊηρ βεί[επηεηΐ (αςη. Χιϊ. 18, ΧΧΧν. 
27). [1 ννᾶ5 οδὶἱεά Κιηαίῃ-αγθα (αεη. ΧΧί. 2), οἵ 
“Ἐς ον οὗ Ατϑα," ἔγοπι Ατρα, {με ργορϑηϊΐογ οἵ [πε 
σἱδηΐῖβ Απακίπι ([οὈϑῇἢ. Χχί. 11, χν. 13,14); αἰζεγνναγάβ 
1 σαπιθ ἰηΐο (ῃἢ6 ἢδηάς οὗ (6 (δ δς, δηα ννὰ8 

σονεγηεα ὃν Ἐρἤγοη τῆς (μι (ἀςη. ΧΧΊΠ, 10). 
Μδην (Ηεοηρδίοηθεγρ, ΚΕΙ], εἰς.) {πη μαι ΓΒΕΡἢ- 
ΓΟ ννὰ5 {πε οτγρίπαὶ παηης, νη ϊοῆ, 116 [6 5γδϑ 65 
ψνεσε ἰη Ερσγρῖ, ννὰβ ομβδηρδά ἱπηίο Κι] αἴ -ἀγρα ὃν (6 
Απακίηὶ ψ ἤεη {πεν ἴοοϊς [6 οἰΐν, Ῥᾳξ ννὰ8 δρϑΐη 
τοϑίογεα Όγ (δῖε αἴζεγ [5 τεοοησαεβ ([οϑῇ. χίν. 1.5), 
ΜΏΙΟΝ ορίηΐοη ἰ5 σοηβτγιηεα Ὀν αξεη. ΧΙ. 18. Επ|56- 
Ὀῖι5 δηὰ Ϊεγογης (22ὲ ἤος. δ εὖ., ἴο]. 8ὃγ, Ἐ.) ρῥίασς 1ἰ 

᾿ ΤῊ 584116 Πδ1ὴ6 νγ)8ἃ5 ρίνεῃ ἴο ἃ 50η οἱ Ὠαν!α (2 ϑδῖῃ. ν. 15). 
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νεηΐγ-ἴννο πλ1}65 ϑουτἢ οὗ 7 εππιϑααεπη, ἊἈΑείμα ῥγαβθηΐ 

ἀδν ἰξ ἰ5. ο8116 4 ὃν τῆς Μδμογηγηδάδηβ δἰ Α λαϊιέ, “τῆς 
[τΙεη (οὗ (οά)," Ὀξοδιιβα ΑΡγδαῃαπὶ βο]ουγηβα ἴδμεσεα. 
ΤὮΕ σανε οὗ Μδοῃρε δῇ ἰ5 5111] τἤεγα, ϑαυσγουηά θα Ὀγ ἃ 
Γο561|6, Δηἀ ΡΓοΟΡΔΌΪΥ οοηΐϊαίηβ τε ἀυδῖ οἵ ϑαγδῆῇ, 
ΑΡγδβδαιη, δηὰ ἴϑαδαςο, δῃᾶά {ῃς επλραϊπιεά Ὀοᾶν οὗ 
ΓΑ τ Τὴν οὗ [8οοὸ} (6εη. ]. 13, 58ε6 ϑδίδηϊθγν᾽ 5 522. ὡηαῖ. 
αί,, ῬΡ. 102). (2) Καγηεῆέζ (Ὠἰρ ἢ) ἔγοπι ΠῚ, ἴο 6 
ΠΙρΉ, ἃ ἴονη οἵ τῆς ϑῃ ῬῃἝΙδῃ, οὔ ον σοπηΐτγν, οὗ 

]ἀδῇ (χν. 35; Νεῇ. χὶ. 20), δοσογάϊηρσ ἴο [ῃ6 Οποηχασί. 
ἴεη ΒοπΊδη πλ1}165 δοσίῃ-ννεϑί οὐ [Θγι5 416 π|, οα ἴῃ τοδα ᾿ 

ίο ΕἸΘα Πογοροῖ 5, δηά ργόρϑῦὶν ἰάδηςοα! ἢ τῆς 
τηοάεγῃ Ὑγηῦκ (Κορίη., 8. ᾿ς, αν, 17), οἡ ἃ 81] οδ]] δὰ 

16]1- Αγαγ, ψνῆογο ἂθ ταπηαίης οὗ δηοσίεηΐ νν8}]5 

Δηα οἰδίεγῃβ. (3) ΖαῤἬϊσἑ (οὈϑβιηαΐς, 2.6., Παγά ἴο ὈῈ 
σαρίυτγεα [(165.,.1} 1.7), αἰθο ἰη ἴῃς Θῃ Ῥμόϊα! οὗ [πά δῇ 
(Χχν. 30), ἰογεβεά ὃν Ἐςμοροδπὶ (2 (ἤτοη. χί. 6), 
βεϑβίερεα δηά σαρίυγεα ΡΥ Θθηηδοῃετ (2 Κίηρϑ χνη!. 

[4-17, ΧΙκχ. 8 ; ιἀγαγά᾽5 Ληέμευεἦ, Ρ. 1.50), τεοσσιρίεά 
Ὀν {με ͵ενν5 αἴζεγ (ες σαριἱντν (Νεῆῇ. χὶ. 30), τεσαγάεα 
Ὀν Ννοη Ἀδιυπηεῦ, Κ αὶ], ἀπά  η ἀε Νεῖάς, ἃ5 ργοθδθὶν 
Ιἀδηξοαὶ νη της ὅὕηι 7, ἀξ ῆς, ἀ οι ἔννεπῖν πλ1165 βουιἢ- 
ννεβδὶ οἱ ναγηγχάζῃ, οἡ (ες τοδά ἴο ζᾶ. (4) ᾿Ξρήάδη 

᾿ Νοί τῃηθηςοηθα ἴῃ ἰμῃῈ ΒΙΌ]6. Τὸ ψὰ8 4 ἴον οἵ δουῖῃ 
Ῥδ]θβίηθ, δἵ [Π6 ἴοοΐ οὗ {ῃ6 ἢ115 οἵ [ἀδῇ, οἡ 1ῃ6 ὈῬογᾶθγβ οὗ 
ἴῃΠ6 στεαΐ ῬὨ115Ή1η6 Ρ]δῖη, δπα δνουΐ ὑνοηΐν- να ΤᾺ1165 το 
{Πππ:Ὸ ἘΠῚ; ΟΠ ἴῃ τοδᾶ ἴο ϑΖζα. [{58 δηοϊθηΐ Ὡδηὶθ ννἃ8 
οἴοραρτγα, ἜΟἢ 15 γϑδί πηθητ]οηθα ἴῃ 1ῃ6 ψυτιηρ8 οἵ Ῥίοϊ θην 

1πΠ {ἰπ6 Ὀεριπηϊηρ οὗ ἴῃ6 βδϑοοῃπα σθηΐασγ. [18 ΠΘῚ ὩΔΠΊΘ 
ΕἸΘΟΙΠΘΓΟΡΟΙΙ5 ἢγϑδὶ ΟΟΟΌΣΒ ὈΡΟῚ ΟΟΙΠ5 ἰπ ἴῃ6 τεὶρῃ οὗ 16 
ΕΠΊΡΘΓΟΥΙ ϑδρι!π115 ϑθνογι5, Α.Ὁ. 202-23. 1η {Π6 {Ππ)6 οὗ Επ56- 
ὈΙ05, ΒΙΒΠΟΡ οἵ (ξϑαγθα, 1 5 50 ἱπιροζτίδηξ ἃ ρίδοα 85 ἱμ6 
σΑΡΙΪ4] οὗ ἃ ἰαγρα ὑσγονίπθ δηᾶ ἰῃ6 βδεδΐ οἵ ἃ Ὀ15ΠΟΡ, {παῖ 6 
τ Δ Κ65 ἴἴ ἴῃ 15 Ομορξαςζοογ ἴῃ 6 σεηΐγαὶ ροϊηΐ ἴῃ δου Ῥ8]168- 
τ[1η6, ἔτοπλ ΜΏΙΟΩ (6 Ροϑβι[ο5 οὗ τῆοσ ἤδη νηΐ ΟἿΠΘΥ 
ἴον 5 4.6 αδιίθση)ηθα, ΤΤῃδ ἤδῖὴηβ ἴῃ Ατδαθῖο 15 Βοεῖϊῖ {| πη, 
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([Ϊἀγρὲ Ὀ011- 4] [5] Ππλοη]5]}) ἴῃ [6 ΘΒ ΡὨδΙδἢ οὗ [πάἀ8ῇἢ 
(χν. 309, ΧΙ]. 12), [655 [ἤδη [ἢγεθ γη1]165 δαϑβί οὗ 1,Δο ἢ 5ἢ, 
δΔηα [6 58πΠ16 85 ἴῃ6 πηοάεγῃ “4,22 (Κορίηϑβοη, 8. 25, 
1. 249). [ἴῃ τ86 Οπμορμαδίζοου ἰἃ ἰ5. ἰάθη εα νι τἢ 
Αἀυ]αην ἔγοπι ἔπε ϑερί. τεδάΐηρ ᾽Οδολλάμ Πετε δηά 
ἰη Χ. 34, Ὀυΐ ἰξ 15 ανιάξηΐ ἔγοπι [οϑῇ. χιίΐ. 12, 15, Χν. 

35, 390, [δα ἜἬ ρίοῃ δπά Ααιυ]]απὶ ψνεῖα αἰϊεγεηΐ 

οΟΙΕ165. 
ψεῦ. 4.--.ς “ Οδηηθ τῷ 19 »ι6." ἴΏ ἃ τα αν 56 η56, 

ζΖ.6., ΜΓ ἴογοθβ. ὙΠετο 84 Ῥδεη ἃ ρτζγενίοιιβ ἀδίοθ- 
τηϊηδίίοη δπιοηρ ἴῃς (ὑδηδδηϊίοϑ ἴῃ σεησγαὶ ἴο [οΥπΠ 
ἃ ἰεαριια δραίηβδε [5γ86] (1χ. 1); δυΐ, θεΐογε δὴν δςίϊνε 
βίερβ δά Ῥεεη ἴδκεη, [ἢς ἀείδοζίοη οὗ αἰδεοη ἰδ δἱ 
Οἤσα ἴο {δε σοπιδίηδίζοη δραίηϑδί 1 οὗ ἴῃ6 ἔνε Κίηρϑς 

(νοῦ. 3), ἴῃ [5 ᾿πηπγεάϊαϊςε νἱοϊηϊν. Τῆς οΡ]εςοΐ οὗ 
(ἢ656 Ἰατίεῦ ργορδθὶν ννὰ5 ποί οἠἷϊν ἴο ριιηἰϑῃ αἰ θοῃ, 

δηά ἀεῖεγ οἴδεῖβ ἔτοπ [Ὁ] ον ηρ 115 ΕΧδηΊρΙΘ6, θυ. Ὁν 
115 σαρίυγα, δῃὰ ἰμαΐ οἵ [15 ἀερεπάθφηϊς οἰζί65, ἴο 
ἱπιρεάς {πῸ υγίμεγ δάνδηςε οὗ ἰϑδεὶ. Τῇὲ Κίηρ οὗ 
7 Ἔγαϑαίεπὶ ἴοοὸκ [πε ἰεδά, ἢϊ5. Ὀείηρ, ρεγῆδρβ, ἰῇς 
ῬΓΙΏΟΙΡΑΙ εἰν, δηά τηοϑί ἘχΧροβϑα ἴο αἴζδοϊκ, 45 ἱγίηρ 
Ῥεΐνεε αἰρεοη δηά [ἢε οδπὶρ οἱ ἰ(ῆς [5γδο] 65 δ 

αΙ|ρΑ!], 
νεν. 5.--ἰΟὗ “ 7Ζ.ε Ἐνιογίζες," ϑερί. τῶν Ἰεβου- 

σαίων. Βοίῃ νψετγα τηοιπηΐαίη {γίρε5. ({Π|. το, ποίελ) ; 
Ὀυζ {86 γεδάίηρ “ Ἐπιοῦίίε5 " (Αὐΐῃ. νεῖ. “Απλοίτζεϑβ ἢ) 
1ῖ5 σομηϊεηδησεα Ὀγζ νεῖ. 6. Α5, ἢοννοζ, Ταγιηύτῃ, 

1 Δ Ο ἢ 15}, ἀπά Ἔρίοη ψεγα ἰη {με Ἰον-οοιηίγν (7 058. 
Χν. 35, 30), 1 ΔΡΡΘΟΔΙΒ 85 1{ (86 ἢδπὶς Ἐπηοῦ[65 ννγὰ5 

ἠοῖ αἷννανβ οοῃῆῇπεά ἴο ἴῃοβε ψῇο ἀνεὶς οὐ [ἢξ 
τηουηΐαίηϑ ; οἷ, ᾿πᾶρεϑ 1. 34, 35, ογα 1 νοι] σθ απ 

(δῖ, ανίησ ἄγαν [ῃ6 Ἰδηϊΐες ἰηΐο [ῃ6 πιοιηίαίη, 
[ῃ6 Ετπογίία5 [Πα πΊβεῖναβ οσσυρίεα ἴῃς ρ]αίη. Ῥεγῆδρ5, 
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ἤονανεσ, 85 Καὶ] σοηπ]εοΐαγεθ, [ἢ6 ΠδπΕ 15 ἢεδῖα 
επρίονεά Ὀεσαυθθ. ἴἢ6 Ἐπηογε5 νεῖ (ἢ6 τηοϑί 
ΡῬοψογῇι] οὗ [ῃ6 (δηδδηῖζ65. 

Ψεῦ. 6.----.. ςιἰαοξ μοί, 1, “ ἀο ποῖ ἰθεξ ἄονῃ" 

(εἴ. 1. κ, ποίεε). ““1π4 σαν 1:5," 1τ “τῇδκε διιρὶς 
ΤΟΟΙᾺ ἴογ 15. ΑΠΊΡΙ6 5ρᾶςα 15 ἰη Ηδερτγεν ἀρρί δα ἴο 
ἀε!νεζαηςα ἔγοση ἀδηρεῖβ (0 65., 2 .6..). Τῇα ὄχρζγοϑ- 
δίοῃβ βϑιισσοβϑϑίνεϊν δπρίονεα ἰη [ἢ ϊ5 οἰαυδα 5ῆονν [ῃςε 
ἀτραηον οὗ ἔπε ῥοῦ]. δες, “ αραΐηεέ πὸ: ΔΝΆΘη (ῃς 
ΓηοϊβἽοη ἰοννατάς δ οὐ εοξ 5. ΠΟΘ[]ςΘ, ΒΝ ἢὰ5 τῆς 

ἴοτος οἵ “ ἀραϊμδί " (οἴ. ἀξη. ἰν. 8; Ταάρεϑ ΧΙ. 3; 
158. 11. 4). ἼΠΠ "3, 566 ποΐξβ. οῇ νεῖ. 5. 

ψεύ. 7.---ὐ }} Ὄθὶ, “φυοη αὐ {66 τηρλέν ΜΕῈΉ - 
ψαίοι»  : Ῥαΐ ἴῃ δρροϑίίίοη ἴο ἴῆ6 ργεοβάϊηρ “ 81} {πε 
ῬΘΟρΡΪΘα οἱ ΜΓ" ἢ ἰ5 Ἔχριοαῖίνα (δ 155,1, δ; οἢ 
ΙΧ. 23). [τ ἰβ. ριόρβδθὶα [Πἢδΐ 4 ϑεϊθοίίοῃ ννᾶὰβ τηδάς 
οἵ {πε Ρεϑί ννδισίοῦβ, δηα [ἢς γεϑὲ ψνεγα ἰες ἴο ργοΐθοξ 

{πῸ σδῃρ δἱ αἰρα]. Οἡ {15 δϑϑϊδίδηςσε, 50 Ὀγογῃρτὶν 
τεηάογεά Ὀγν [οϑῆια ἴο {π6 αἹθεοηϊίο5, Οτίρϑη γεγδγκϑ, 
“Ἔ νεη δἰ πουρσῇ τῃοι αὶ θα ἃ ἤσνεῦ οὗ νοοά οὗὕΓ ἃ 

ἄγανεν οἵ ψϑδίοσ ἴῃ (ἢ γισ 5. ΟΠυγοῇ, γεῖ του πηᾶγεβί 
Ἔχρεοῖς ἴο Ὀ6 εἰίζδοκεα ὃν ἤεγ δηεηῖεβ, Ὀας ἴδοι 
τηαγαϑί 50 ἤορε ἴογ ϑισσοιυγ ἔγοηὶ ( γίϑι," 
ψ εγ. 8.--ἼὉ Νὴ : δοηλα (Μδβῖιϑ, Ὀγυβίαβ,  οβθηη,.) 

το ἄογ {πῸ ἱπηρετγίδοϊς ἤεσα δ5 ἃ ρίυρετγί, θα τππηδοθ5- ὁ 

βαῦν. ἀσοά τᾶν νν6]] ἤανε γεπενεά δῖ ϑδιιοῇ ἃ ογίβ:5 
τῆς δδϑυζαηος οὗ βρεοίδὶ αἱἰά, νῃηϊοῦ Ηξ δᾶ ῬὈείΐίογε 
σίνβθη (ΝΠ. 1, νὶ. 2). 3, ἴῃ ἴη6 τηδγρίη 71})3, απὰ 
τῆς 5ίηρ, 15 ΠΊΟΓΕ σΟΙΠΠΊΟΩΪΥ υ5εα ἰη τῆ. Ἔχργεϑϑίοῃ 
(566 11. 24, νῖ. 2, 111. 1,18). ' 

ΟΝ ες. 9.--(ὕΓ, δίδη]ϊον 8 12. σρα αΐ., ἱν., Ῥ. 210), 
“ΑΒ ἴπ (6 Ὀβίε οὗ Μαγαΐῆοῃ, Ἔενεγυτπίηρ ἀερεηάεά 
οῃ ἴδε βιιάάεηηεδ55 οὔ [μ6 ον, ΒΟ σπου] Ὀγεαῖς ἰη 
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Ρίθοεβ τῆς ἢοβίΐθ σοηξεάεταίίοη. Οη {πε ἔογπιοῦ 
Οσοαϑίοη οὗ 7οϑῇια᾽5 νἰϑξ το Εαἰθθοη, ἰἃ μά Ὀδδη 8 
ἴχτγεθ ἀἄδγϑ᾽ Ἰουγηεν ἴγοπι αἰραὶ, 85, δοοογάϊΐηρ ἴο {ἢ6 
βίον ρᾶος οὗ Βδαϑίθγῃ διπΊίε5 δηα σαήδνδηβ, ἰξ τηϊρῆΐ 

Μ 6 ]1] 6. Βυΐ πον ὉΥ ἃ ἰογτοβα τηδγοΐ " [οϑῆπα σδπλα 
αηΐο (Π6ηὶ 5 ἄδην, δηὰ ννεπί ἀρ 411 ηἰρσας. ἢ 

 εῦ. 10.-Ἴδς πη, “ “άγετυ ἐἤθηε ἐμέο σομμσίο»," ἔγοτα 

ὨΩΠ, 29., Ὧ)Π, “το Ραΐ ἰῃ πηοίίοη " (Κεῖ; οἵ Εχοά. 
Χίν, 24, ΧΧΙΪ. 27). ΤὨΪΐδ5 πιᾶὰν ᾶνε Ὀξεδη εοἤξοίςα ᾿γν 
ἰηϑρίγίηρ [μδηὶ ψ ἢ ἃ συάδάδη ρδηίΐς, οὐ ὉΥ ἰογαϊγίηρ 
{μ6πὶ ὃν τπαηάογ δηᾶ ᾿ἰρῃίηίησ (οὗ, 1 ὅ4ηι. νἱϊ. 10, 
Δηά νεῖ. 11 Ὀεΐον). “«“1:2 Οἰδοορ ": ΜΙΆ ἢ 15 πηεδη- 
ἱηὴρ οὗ 3 (νίΖ,, ““:) οἴ. ν. 13. “Δ, “οὐ ἐΐε τᾶν 

τυλῆοξ ρορίζ εὐ 10 Μ6ιἀ-εὐδγδη" (1ἰἰ. “τῆε ουδὲ οἱ 
σανθ5,᾽ ἰῃ δ᾽ υϑίοη ἴο [ἢ6 τοςσκν ἡδίαγε οἵ {π6 στοιυηά). 
Βείῃ-σἤογοη τῆς ἴὕρρεγ ἰ5 πηεαηΐ, 85 αἰεί ηρυ ϑῃεα ἔγοιῃ 
ΒεΙΒ-ομόγοη {πὸ Νείμογ (νεσ. 11). Βοίῃ ἰοννῇϑ Ψ 6 γα 
θὰ} ὃν Θμεγαῦ, {πῸ6ὶ ρταηπά- ἀδυρμίεγ οὐ ΕρἈβγαίπ) 
(1 Οἴγοη. νἱϊ. 24), δηά νεῖ οὔ {με Ῥουηάδγν ᾿ἰη6 
Ὀεΐνθοη Βεη͵δηλίη δηά Ἐρἢηγαίπὶ ([οϑῇ. χνί. 3, καὶ ; 
1 Οἤτοη. νἱϊ. 24); ἴπεν ψεγε δἰϊζεγναγαβ [ογ πε Ὀγν 
ϑοίογχηοῃ (2 ΟΒγοη. ν ϊϊ. 5). ΒειΒ-οἤογοη [ἢ ἴρρογ νμᾶ5 
δροιυξ ἔουγ τλ1165 πογί-νεβὲ οἵ αἰρεοη, δηὰ ὝΡΙΣ ἯῚ 

ἀφδηοίεβ τῆς ΠΠῚν τοδα ψῃϊοῇ δα ἔγοπι αἱρεοη ίο ἰΐ. 
Τῆς πιοάοζηῃ ἡδηγα ἰ5 8 411-47 οἱ ξοξα ([ῃς Ὀρρετ), 85 
Δε21-.7 εἰ ΖΤαΐῤέα ((ῃς Ἰοννεγ) ἰ5. [ῃαἰ οὗ Βειῃ-ομογοη 
[ἢςΞ Νείῃμεγ (ϑίδηϊεν, 525. αμαὶ Ῥαΐ, Ὁ. 2Ζοῦ : τονε, 
16. Τίεΐ. 1., 201). “᾿412Ζόφαλ᾽ (4 θεά ἀὺρ ονεῖ, Ὀγοίκεη 
ὉΡ), ἔγοπλ δι, ἴο αἱρ' οὐ ἴο {Π] [ῃ6 στουπὰ (( 65... 
[0 Ιὰν ἴο {πεῸ πογίῃ οὗ ἴῃς ρ]βίη οἵ πάδἢ, δηά ἤδαγ 
Βεοιῃ-οἤογοη : Ρυξ [5 οἰΐϊαδ. ἰθ ἢοΐ ον αἰϊβοθγηῖθῖε 
(τονε) ; 11 ἰ5 πιεητοηεα δἱοησ ψ ἢ Αἀυ]] πὶ δηά 
Θοσοἢ, ἴονῃ5 οὗ ᾿δῇ (] ̓δῇ. χν. 35), δηά δἂ5. Ὥθδᾶγ 
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Θοσοῦ (1 ὅ84π|.. χνὶϊ. 1). [1 νᾶ ἰογεπεαά ὃν 
ἈεΒοροδᾶπὶ (2 (ἤγοη. χί. 09); Ἀεβίερεα ὃν Νερυ- 
σμδάποζζαγ ([εγ. χχχίν. 7), αηά ἰηῃθιιεα αἴεγ {πε 
τεΐαγη ἔγοπι {πε σαριϊνν (Ν-εῇἢ. χὶ. 30). ““αφφέάαλ᾽" 
(ρΎό ὈΪν “ ρίδαοε οὗ βῃερμεγάβ " [665. 2.4:.}), 115. οἱΐε 
ἀηκηονη. Εβεριι5 (ποηηασί.) δὰγ5 ἴπδαΐς 1 ννᾶ8 
εἰσῃξ τΐ]ες5 δαϑδί οὔ ΕἸ Ποσορο 5, ψ ἤογα δαβί, σαν 5 
ΚΟΙ], 866 πΊ5 ἴο 6 δῆ εΥΟσ ίοσ ννεϑί. Ργορδθὶν [ΐ 
βίοοα ψῇαογε (6 πιοιιηίαίη5 δηκ ἰηΐο [ἢς ῥΡῥ]αίη, ἴογ 
ἴῃ Χν. 41 [ἴ ἰ5. πιδοηίοηθδα ἃ5 ἰη [6 ΘΠ Ῥῃδδῃ, οὐ 
ΓΑΙ Γ[Π1]6 ΡΪαίη, οὗ [{πάδῃἢ (ϑίδηϊεν, 5222. αρα μαΐ, 
Ῥ. 211). [τ υπαουβίεαϊν ἰᾶὰν ἰο (ἢς δου οἵ Βείῃ- 
σἤογοη τῆς Νείδεοσγ, ἃ5 [ῃῆ6 ἀοίδαίεα (δηδδηϊζεβ ννεγα 

Βεείηρσ ἴο ἴπῈ δου τἢ 1η ογάεγ τὸ ἴδκα τεΐασε ἴη {Πεὶγ 
[ογεβε ἃ οἰξίε5 (νεγ. 19).ὖ 

ΜΕΥ. 11.- ὙΠ 3, “ 22. 116 ἀφδοοηΐ 97, Βέϊ -εὐδγὄρι, 1.6. 

85 ἴεν ψεῖε ἀεβοδηάίησ ἴΠῸ ρ8585 Ὀεΐνεεη Βεῖίῃ- 
σποοη ἴῃς {ὀ᾿ὀ᾿Ῥῥρεῦ απά" Βείῃ-οἤογοη [ῃῇ6Ὲ Νεῖίδετγ. 
ΤΠῃε ἢγϑί οἴασε οἵ ἴῃς ρῃξς οὗ {με (ηδδηϊίεϑ ἢδά 
Ῥεδη ἴῃ πε Ἰοηρ δϑοθηΐ ἔγογῃ αἰθεοη ἴο Βεῖῃ-οἤογοηῃ 
(6 ὕρρεγ (νεῦ. 10). ΤΤδε ϑβεοοηὰ εἴασε ννὰ8 ἤδη 
Πανίηρ οι δι ρρεαά {ῃεῖγ ρυΐβιθγθ, δηα ογοϑϑεα [6 

. (δρίδϊη ὕναίσθη, Κ. Ε., ἴῃ 1871, ργοροβϑᾶ [86 ν]Πδρὲ οἵ ΕἸ 
Μορμδτ ((μ 6 σανθ5) 45 ἴΠ6 ῬσόοῦδΌ!]6 διῖ6 οὗ Μδααδθάδῃ. “ΤῊ 18 
Ῥοϑιίοη,᾿᾿ 54Υ5 6, ““π]ρῆϊ 611] αν δε Τοἤοβεῇ [οΥΓ ἃ γουδὶ 
οἷν. [115 βδἰϊυδίθβα οἡ ἴΠπ6 ποτίῃ 5ϊ4θ οὗ ἃ Ὥδῖτον 2470, ΏΊΟἢ 
1Π6 ν4]|1Ὲὺ οὗ ϑούεκ 85 βοοορϑᾶ [Ὡσγουρἢ ἰΠ6 βϑπαβίοηθ ἢ1115. 
Ττησηθαϊδίθὶυ βου 15 Καῖγαῖκ (ξάδτγοίῃ) ; ἴο {η6 ψνϑϑί 1) 6]8Δ 
(Βεῖ-Πδροη); πουίῃ- αβδί, ΑΚΙΓ πα σ Δηα δρουΐ ῆγθα 
ΤᾺ1165 Πασ Π6Ὶ ποσγίῃ-αϑί, ΝΊδ θη ἢ (Ναπιδῃ) (566 [ο58ἢ. χν. 41). 
115 δροιυΐ βδθνθῇ πλ1}165 Βου τ -νοϑὶ οὗ Βδιη] θῇ, ἴῃ {Π6 ροβιτοη, ΟΥ 
ΠΘΔΙ͂Υ 80, ΘΓ [Π6 νυ ογ οὗ {Π6 δυίϊοε "ΜΑΚΚοαάδῆ ἴῃ ΘΠ 5 
2 ηδέσαζ 2 1Ο Ο7 Ων) ῬτΌΡΟβῸ5. ἰἴἃ τῇδυ 6 ἴουηᾶ. (Δ εερφξ 
χέογαΐξζογις τη Β1τό Ζαράς, ῬΆΡΕΥ τοδᾶ δ ΟΠΌσο ἢ (οηρταβϑ, 
1875.) ΤἼΙ5 νίεν ἢ85 ὈδΘΘΏ ΠΊΟΓΘ ΓΘΟΘΏΓΥ σΟΠδΙΠΘΩα ὈΥ {μ6 
ΒΌΓΝΘΥΟΓΒ Οὗ {πΠ6 ῬΑ]. ἔχρ!οσ. Ευηᾶ ( 4207 2, ]ΔηυδτΥ 1881). 
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ὨΙΡῊ τάσε οἱ Βειῃ- πογοη ἴῃς ὔρρεγ, μον ψοῖα ἴῃ, 
[1}} Εἰρῃς ἄονηῃ τῇς ἀδβοεηῖς ἴο Βεῖῃεσῃογοη [Πε 

Νείπον (ϑίδηϊεν᾽ 5 5172. απαΐ αΐ., οἢ. ἰν). Τῇ Ρ855 
ν 5 γόον δηά γοιρῇ, δηα ννὰ5 {Π6 βοεης ηοΐ οἠϊν οἵ 
115 ν]οΐογν οὗ ᾿ οϑῆσα, Ὀπΐ {Πδΐ οὗ [}τπά4ᾶ5 Μασοαῦθαϑ 
ονϑῦ {86 ϑυτγίδηβ, ὑπάθγ ϑϑγοη (1 Μϑος. 11. 1.3, εἴς), 
Δη, 511}} ἰαΐοσ, οὗ τῆς ἀεϑιγαστίίοη οὗ [ἢ6 αὔτὴν οἵ 

(εϑίιβ (41}|5 Ὀγν ἴ6 ἴεν ([οβερῆυβ, 2... πάν, 11., 
19, ὃ ὃ 8, 9. 45 (δε πιαίη τοδά ἴο ἴῃ 56εᾶ οοδβί 
ἰγογ 6 πιβα] θη δηά ἴῃς Ἰογάδη νδ]]ὲν ἰᾶὰν {γουρῇ 
{Π|5 ρ855, Ὀοϊῇ Βειῃ-οῆογοη {πὲ ρρεγ δηά Νείδεγ 
ψΈσα βίγοηρσὶν ἰογβεὰ ὃν ϑοίοπιοι) (2 (Ὦτοη. ν|]]. 5). 
“ Ογεαΐ είορες," ΘΧΡΙαἰπεά ἴῃ ἴπ6 πεχί οἶδιιδα ἴο ὃὈ6 
ἢ.411-5ἴοῃεβ, ϑερί. λίθους χαλάζης. (ΓΙ. Εχοά. ἰχ. 19, 
25 ; ]οῦ χχχν !. 22, 23 ; Ῥϑαϊπὶ χνἱ!. 13,14, ΠΘΓα 

[41] ἰ5 γεργοϑεηϊβα 85 δειρὶονεά Ὀν ἀοά δραϊηϑί Ηϊς 
Εηθη165. ΤΠουρῇ τεγγῆς ϑίογπηβ οσοαϑ ΟΉΔ}Ϊν Ὀμπγϑῖ 
ονεῦ τὰ6 ἢ11||5 ἴῃ Ραϊεβζίης, νεῖ τἢ}]5 ϑδἴογπιλ ννὰβ 
δον! ἀθητὶν ημ1γασμέοδ, κα τῆαιϊ ἴῃ Εχοά. ἰχ. 24; 
Ι 58). νὶϊ. 10, ἔογ {6 οἴοῃε ψοζα οἵ υηυϑ08] 51ΖΕ, 

Δηἀ Δρρϑδγ ἴο ᾶνε 5ἰαίη [πες (δηδδηϊΐεβ, θυ ηοΐῖ {πὸ 

Ἰογδθὶεβ. [{ τῇδ ἤᾶνε ϑεγνεα ἴο Ἴσοηνίπος [Π6 
Ἰογδο ες, οὐ {86 οπὲ ἢδηά, ἴῃἢαϊ ἀοά ἰουρῇῃξ ἰοῦ 
τΠε6π|, δηά (Πεὶγ δηδθηλαβ, οἡ [6 οἴπεῦ, [παῖ ἃ στγεαῖογ 

(ἢ8ηὴ ἢυπιᾶῆῃ ρον ψὰθ ἴῇ6 οαυ8ὲ οἱ ἐ[ἋΠεἰγ 
ἀϊφοοηγβίατγε. 

ΤῊ βιυδεηὶ οἵ δοο]ββίϑβίῖοδὶ Ὠϊβίοσυ πεεᾶ Βδγαϊν Ὀὲ τε- 
τηϊηβα οὗ {πε ϑδίἴοιυ οὗ [6 ἱπυπάοτηρ Ἰαρίοηῃ, ἴῃ ΔΏΒΨΟΓ ἴο 
ΜΏΟΒ56 ὈΥΔΥΕΙΒ ἃ ρτθδί βδίοσιη ν85 86ηΐ ἴο δα Μδζγοῖιβ Αὐγε]λι5 
ἴῃ ΠΪΒ νἹοΐοτυ ονθῦ {πε Ουδαϊ, Α.Ὁ. 174 (Ευ5ε., 22725Ζ., ν.; 5). 
ΤῊΪ5 ῬΑ Ου]ΑΓ νοηοσ 15, ΠΟ ΝΟΥ, ΠΟ βίνθη ἊΡ, Ἔνθῇ ὉΥ͂ 
ἴμοβα Ῥτοϊθδίδηϊβ ηο 1ηϑὶϑὲ οἡ 1ῃ6 ρογρείυ τυ οὗ τϊτδουϊουβ 
ῬΟΜΘΙΒ ἴῃ ἴῃ6 Ομυσοῃ. (Ῥ, δι }᾽5 Ἅ4ππε7. Τἴτ:Ζ., νο]. 11]., 
Οἢ. 39, Ρ. 520.) 
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Ψεῖβ. 12-15.--- [δὰ {ἢγεδά οἵ [ες παιγαίίνε 15. ἤθγα 
Ὀγοκθη οἱ, αἀπά ποῖ ταϑιπιεα {11 νεῖ. 16. ϑοηῖα 

τεραγὰ ἴῃς ρᾶβϑβϑᾶσε (νείβ. 12-15) 85 δὴ ἱἰηϊεγροϊδίίοη 
Όν ἃ ἰαίε σγενίβεγ οἵ [ἢϊ5 Ὀοοῖϊ, νψῇο ἴοοϊς 1 ἔγοπὴ 

ϑοῆξβ οἱάδγ ἢἰβίογίοδαὶ παγγαίϊνα, ἴῃ ννῃίοῆ ννὰ5 οοη- 

ἰαϊηεά [ες ᾳιοίαίίοη ἔγτοπι [Π6 Βοοῖκς οὗ αϑῆδλγ. Βυΐ 
ἴογ 115 ορίπίοη ἴπογα ἰ5 ἢο ροοά διϊμογιίν. [{ 15 

Ῥαβεά οἡ {πῸ αιεδϑίϊοηδοὶε Πγροίμεϑίβ {παΐ [ῃ6 Βοοϊκ 
οὗ Τοβῆυα 15 ἴπ ρατγί ἀεγίνεα ἰγοπὶ οἷάεσ ἀοσμπιβηΐϑ, 
ΒΌΟΝ 85 ἴποβε οὗ {πε ΕΠοἰϑί δηὰ Πεῃμονιϑῖ. Νοσ οδῃ 
Μ6, σοῃϑίβίθητιν ἢ δὴν ᾿υ5ῖ σοποερίίοη οἵ [ῃξς 
ἰηϑρίταϊίοη οὐ {6 ψγίεσγ οὗ ουῦ Ῥοοΐκς, βϑιρροϑβε [παῖ 

ἢθ ψου]Ἱά ἢδνε ᾿Ἰεῖς ΠΟΙ ν ἀπποιοςα [ῃ6 ται ςζα]ς 
ἰποϊάδηΐ γοοογάθα ἴῃ τῆς Βοοϊὶς οὗ Ὑδϑῆδι, ναΐδνευ 

ΙΏΔΥ Ὀ6 ἴῃΠ6 εοχρίαπαίίοη ρίνεη οἵ μα ἱποϊάεηΐ. 
Μοϑῖ ριόθαδρίν, ἰπεγείογε, νεῦβ. 12-1}5 15 ἃ ρδγύδηΐῃεϑι5 

ἴγοῦη οὐσγ δυΐμοῦβ ον δαπά, ἰη ννῖοἢ δ ᾿ηβεγθα {Πς 
αῦονς τπηεηςοηεα αυοίαιίοη, ἰἢ ογάθγ ἴο οοῆνον ἃ 
ΤΊΟΓΘ νἱνίἃ ἱπιρτγεβϑίοη οὗ [ες Ὄνεηΐῖ νῃϊοῃ πα νυ ϑῃβα 
ἴο τεοοτχά, [ἤδη [{ ε δά 5: Πρὶν τεϊαϊβα 1[{ ἴῃ ἢϊ5 ονῃ 
Ὠϊδίογιοδὶ ἡδγγαίίνα. 

11 5 ἀουδῖπι! μετα ἴῃς χαυοίδιίοη Ὀερίη5 δηά δηάϑ, 
Ὀυΐ τεαβθοῦβ δε ρίνεη ἴῃ τε [ο]ονίηρ οΐθ5. ἰοῦ 
τεραγάϊηρ [ἴ ἃ5 σοπητηεησίησ ΜΙ ἴῃς νοοῖ “5υὴη " 
ἴη [6 Ἰαϊίεγ ἢδἷ οὗ νοῦ. 12, δηὰ ἰεγηνπδίηρ ἢ [6 
ἢγϑί δ] οἵ νεσ. 1.3 ; 411 [ῃαΐ [ο]]ονν5 {με ἔογπιυα οὗ 

αυοΐαίίοη ἴο {π6 εηά οὗ νεῖ. 14 Ὀείησ ἴακεη 85 ἃ 

σοπητηθηΐ οὗ {πε δυΐϊῃοῦ οὗ οὐὖγ Ῥοοΐς, δηά νεῦύ. 15. 85 

ῬΓΟΡΔΌΪν πιϊϑρ δοεὰ [τοπῇ νοῦ. 43 ὃν (ἢς εἴγοῦ οὗ βοπλα 

δηοίθηΐ {γδηβογ θαυ. 
ψεῦ. 12.-ἷἰν, “2λρν, ϑερί. τότε; ΜΝυΐὶρ. ὰπς ; 

[Ὁ] οννεά Ὀν [6 ἱπηρεγί. ἴῃ ἃ ραϑὲ βθη86 (ὃ 127, 4, 4) ; 
οἷ, ν!]. 30, ψῃθτα ΚΑΙ] γαηγαγὶςα [μαΐ ποτα ἰ5. ἠοῖ 186 
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ἰεαϑδί ἰοιπάδίοη ἴογ (ἢς δϑϑογίίοη οὗ βϑοιγηθ ογιἰς5, 

δαἀαυοσεραά ἴῃ ϑυρροτί οὗ {πεῖς ἔΓαρπηεηΐαγν Ὠγροίῃεϑί9, 
[Π4ξ . Ἔνεσν Ῥδύδργαρῃ σοπιπιθηοίηρ ἢ τ, δηα [0]- 
Ιοννεά ὃν δῃ ἱπιρεγίεςοϊ, 15 εἰἴποῦ ἃ ἰγαρπηθηΐ οὐ 8η 1ἢ- 

τεγροϊδίίοη. 31), “σφαῖκε," 1.5., ἰΏ ῬΥΑΥΘΥ, 8458 5665 
᾿ΓΡ]16 64 ὉΚ νϑῦ. 14. [οϑῆσδα ψου]Ἱά ποῖ ἤανε ργαϑιηθά 
ἴο σίνε {πε σοχηηδηά ψῃϊοἢ ἔοϊϊοννβ, πη1655 Ὧς πδά 
ἢτγϑί ργανϑά ἴο [δε Γογά, δηά Ὀεϊενεά (πδῖ ὨΙ5 ᾿ργάυεῦ 
δά Ῥδθη δηϑνεγεά (οὗ, τ Κίηρβ χνν 1 ἢ 4π|65 
ν. 16-18). Τα ΟΠΒαὶ]ά. γτεηάδγϑ ὃὈν πϑῦ, “ἀξεαρίαυ," 
Ρυΐ ψ ἤδη 33 δᾶ45 [ῃἰ5 5θηβ6, ἰ{ 15 [ο]ονγεά ὃν Ὑν,, 85 

ἴῃ Ππάᾶρδϑ ν. 12. ΣΕΥ; ΠΗ, “20 ρῖνε Τμίο {δε 2οῖυδ7 οὔ 

οἵ. Ἰθοϑυῖ. 11. 31,33, 36; ]υάρεβ. χί. 9. “" ΝΡ, 

“ εζογε {76 6γὲ5 οΥ 715 γασί," 12.6., “ἴῃ {πεῖγ ρύδβϑθησε;," 
“ροζδιὴ ἰΐ5." (Ν]ρ.), 580 τπμαΐ {πὲν ψψεγε ψὶΐπεββος οὗ 

ἢ15 ψογάβ (οἰ. Ναπιρ. Χχ. ὃ ; ευῖ. χχχί. 7). Φν», 
ἃ ψογά νῇῃϊοἢ ἢδ45 τείεγεησς ἴο {Πε ἐζσάξ οἵ τῇς 5ιη, ἃ5 
ΠΡ δηὰ ΘΠ Πᾶνα ἴο 115 βεαῖ. Τῆς δὔβϑϑησε οὗ ἴῃς 

ΔΙΌΟΪΘ, νὨΪ] ἢ 15 ἀϑιδ}}ν ἰουπηά νι πε νοσδίϊνα ἰη 
Ρίοβα (ὃ 1ος, 3, Κεπι. 2), ἱπαά!σαΐεβ ροδίγυν ; 80 ΠῚ} 

ἴῃ 16 ποχί οἴἶδιιβα (οΐ, ἴπῃε6 τιδὲ οὗ γην, ]οῦ χνί. 18); 
ἤξηοα ἰΐ 15 ρυόρδῦϊὶα δας οἷἦ δυΐμοῦ Ὀερίη5 ἢϊ5 
αυοίαίίοη ἔγοτῃ ἴῃς ΒοοΟΚ οἵ Ὑ δϑῆδγ (5εε νεΐ. 1.3 Ὀδὶον) 
αἱ ἴῃς νογὰ “ βϑῃεπ)θϑῇ " (58ε6 ον 5 δ γωΐσε., νοὶ. 1]., 
ἰεοῖ. 23, Ρ. 152). ΠΡ, “αὐ οἵ “μ᾽ (1.6. ονετ) 
Οἱτόδον!." ὨΤῚ, 04]. ἱπιρεῦ. οὗ Ὁ, ὑγορεγὶν “ἴο Ὀὲ 
ἀατρ ν ἢ δϑίοηϑῃπιθης, [ἤθη “το Ὀς6 51|6ηἰ, [δ πη 

1 ΟΥΒΕΓ τοπιδτίκδ Ὁ ]6 ̓πβίδηοθϑ οὗ {Π6 ἱπιροτίδηςσο δηᾶ οἴἤσδου 
οὗ ργαγεῦ τὲ σξεη. χχ. 17; 2 Κίῃηρϑ σχίχ. 2, εἴς.; Αοίβ χὶϊ. 5, 11- 

3 ΤῊ!5 ψογὰ 15 πηδ80., ΨΏΕΓΘΔ5 Π23, ΔΏΟΓΠΘΙ ὨΔΠ16 ἴοσγ [ἢ 6 
᾿ΤΏΟΟΏ, 15 ἴδπη. Βοίῃῃ Ὡδηιθ5 ᾶγὲ ἀδγνθα ἔγομη οο]ουΓ, ΤΠ ΘΔ ὨΪ]ΏΡ᾽ 
τοϑρϑοῦνοίν {Π6 γϑ]]ονν (οΓ Ρ416) δπᾶα 16 ψῃϊίο, δηᾶ [5 γα 
51:16ηἱ ῥτοίθϑδίβ δρδιηβί [6 ἢθδίῃθη ηἠοϊίζοηῃ ἰμδΐ [ῃ6 πηοοῃ νγἃ8 ἃ 
ῬΘΙΒΟΏΔΙ ἔδηγδὶθ ἀθιγ. 
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“το τοϑῖ," “ἴο Ὀὲ 511," “το ναί" (οἰ. 1 58η). χίν. 9 
8η4 {πε σγῃοηντῆουβ 58 οἵ Φ.ΠΠ, ἰη αεη. χχχίν. καὶ ; 
Εχοά. χίν. 14). [ἴ [5 μεύβ ποῖ υηδῖν γτεηάεγεά ὃν 
οὖς Αὐϊποτίϑεα Νεγβϑίοη “ σζαηαὶ οὐδέ" (ϑερί. στήτω), 
Ῥδοαυβα ΠΝ ἴῃ νεῖ. 13 15 ῬάγΆ116] ἴο ἴΐ, 85 ἴπ 1 58Π|. 
χίν. 9. “4πάᾶ4 ἐλοις ποορ " : ΤῊϊβ. ἀϊγεςοῖ δά άγεββ ἴο 

ἴα τηοοη ἱπρ1165 [παῖ 1 ννα5 δἵ [ες {π|6 ν] 5:0 ]6 ; οἵ, 
ϑίδηϊεγ᾽ 5 δήμ. αϑαἱ αί., Ρ. 210, “[Ιη ἐτοηΐ, ονοῦ [6 
ψνεβίογη ναὶς οὗ Α͵]αϊοῃ, νναβ8 ἴῃε ἰϑίηΐ ἤσιγε οὗ τς 

οταβοθηΐ πιοοῇ νίϑὶθ]ϊα ἄρον [ἢ6 ἢαϊ ςίογηι, ψῇϊο ἢ 

ννὰ5 αϑί αἀσίνίηρ ὉΡ ἰτοπὶ [Π6 568 ἰη [ἢε νδ]]εν θεΐονν." 
ΓΠς {ἰπ|ὲὸ οὗ ἀν ννᾶ8 ργοΔΌΪν ἀροιΐ ἡοοη (οί. νεγ. 

13, “ἴη τῆς τηϊαϑδὲ οἵ ἤξανβη,") ποῖ, 45 (ού. ἃ [,8ρ., 
ΟΙεγίουβ, αηά οἴμοῖβ, ἰαῖς ἰῇ τῆς δἰζδγηοοη, ἴογ ἴμθη 

{π6 δ ψοι]Ἱὰ ἤᾶνα δρρεαίεα ἴο Ϊοβϑῆμδα ἡοΐ ἰπ {ες 

εαϑί, θυΐ 5ἰηκίηρ Ῥεῖίονν {πεῈὸ Ὠογίζοῃ ἰπ [ῃ6 νγεϑῖ. 

Ἐὰν τοπγαύκα {παῖ “ της 7οἰηΐ δρραγί(ίοη οὗ [6 ϑυη 
ΔΠηα πηοοῇ 185 ποῖ νεῦν ὑπυϑυδὶ; οἡ τῆς σοηΐγαγν, ἰΐ 

τᾶ θὲ νι πεϑ5εα ἰῃ ἃ οἰθαγ 5ΚΥῪ δἵ δὴν τἴτηθ, ἀυτγίησ 
[ῃ6 πηοοη᾿5 ἢγϑί αυάγίει, 1η [πὸ αδἴζεγηοοη, δηάὰ ἀυτγίηρ 
της ἰαϑσί υδγίεσ, ἴῃ {Π6 ἰογεποοη, δηά, ἰηἀ θεά, ἰγοτ] 

δὶ ἰ56 Κίπαϊν οσομημηιηϊοσαῖεά τὸ Ὧρ ὃν {ῃ6 
δϑίγοηοηηο Μδαϊοθσ, πᾶν Ὀὰὲ βδεεῇ ἰῇ ἰῇς πιυςῇ 

οἰθασεσ βδουϊμεγη ἤεανθῆβ δαὺὶν ἴῃ (πε δῇἤεγηοοῃ, 
ἀυτγίηρ [ῃς6 τηοοη 5 ἢγϑδί αυδγίεγ, δηα πη11] ]αΐς ἴῃ τς 

[ογεποοη ἀυτίηρ με {πἰγά." χης (ρίαςε οὔ ἄξογ 
ΟΥ ΡΆΖΕ|165, ἔγογη δῦ» ἃ βἴδαρ)ὴ. ὙΠῈ νᾷ|]εν ἰ5 ἰάθη- 
{θεὰ ὃν Ἐοβίηβοη (86. 165. 11., 2 5.3, {ἰ,145) νι 
τῃ6 τηοάεγῃ Με). [θη Οπιεῖγ, ἀπά ἀεβογι ρθε ὃν Ὠίτη 
8ἃ5 ἃ Ὀτοδά δηᾶά Ὀϑδιῖ} νϑ]]|εν (ηον ἃ νδ]||ὸν οἵ 

. σογηῇ 645), ταπηίηρσ ἴῃ ἃ '᾿νεϑίεγὶν αἰγεοίίοη ἔγοι {ΠῸ 
πηοιπίδίη5 ἰονναγάβ [6 ρσγεαΐ ψεϑίαση ρ]δίπ (566 δ]50 
Θίδηϊον 5 22. πα  αἰ,, Ρ. 207). Τα ἴονη ἢ85 βεεῃ 
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ἰἀεπτθεα νι τῆς νι]αρα Ὑάϊο, ϑιταδίεα οἡ 4 ἢ1]} 
ϑκίγηρσ [ῃ6 δουῖτῃ οὗ ἴῃ6 να]. Αἴσγ τῆς σοησιαϑῖ 
1ἴϊ͵ ννὰβ δ᾽οιϊεάὰ ἴο ἴῃ6 {τρα οἵ ἴζδη (χίχ. 42), 
Ὀυΐς ίτοπὶ ἰ τῆς ἙἘπηοϊε σουἱά ποῖ Ὀὲ Ὄχροὶ]εά 
(Ἰυᾶρεϑ ἱ. 35); νν85 δϑϑίσηῃεα ψ τ [15 σα αγθ58 ἴο τῆς 
Τ,ενί(ε5 (Χχί. 24; 1 (ἤτοη. νὶ. 54, [69]}. ὅ8.] δπά 
]οπαίμη ἀδθξεαϊεα ἴδε ΡΠ ΠἸ στ η65 ἤδαῦ τ (1 ὅ8π|. χιῖν. 
31). [{νν 88 ἰογεβεά ὃν Ἀδμοῦοδηι δἴζογ [ἢς γενοῖς οὗ 
{πε ἴδῃ {τδ65 (2 (ἤτγοη. χί. 10), δηά σδρίυγεα ὃν {16 
ῬὨΠΙ ΞΕ η65 ἴῃ τε τείρηῃ οὗ ΑπαΖ (2 (ῇτσγοη. χχνΐ. 1 8). 

ψεῦ. 13.-. ὕ5,. Δ4., [6 ρΕορὶες οὗ ἰϑγδεὶ (οΐ {. 1.7), 
τοΓα ἀϑ04}}ν ἀδοϊσηδίεα γ᾿ ὃ; ; ἴἢτι5 ἴῃς (ῃαίάδθε ἢετα 
τεηάδθεβ ὈΥ δ. 11})» δ; [6 Οπλβϑίοη οὗ [6 γίϊο]α 15 ἃ 
βίρῃ οἵ ροεῖν. δὴ, δοσιιβαίϊνεα, οὗ ἴῃοβ6 ἰγοπὶ ννῆογη 
νεηρόδηοα ἰ5 βϑοιρῃΐς ἴο ΡῈ ἴαϊκθη, θυξ [Π6 νεῦρ 15 
᾿504}}ν πϑεά νὰ [6 ᾿γερ. Ὁ οὐ Ρ (Ξες ἀε5., 265.). 
ΝΟΣ, 207,7 7 τες ΠᾺΠ (δ 1.5.3, 2, Ἀδπ,.; 566 2 ὅ8π,. ἱ. 1 8). 
ον, “ μβοη," ἴογ 1ὶῃὴ νυ της [πα ἰεϊίογθ ψεῦα ἰηϑογθοά 
μοῦ ἃ τ Ὀ]οὲ οὐ ραγοῃιηθηῖ,. ἽὝ)Πη ἼΒΡ, φιοϊεά ἤδγα 
ἀπά ἰη 2 58). ΐ. 18 οηΐν, [{{, “ τάδ ὀοοίξ ο7 ἐΐσ εῤγῖρἠέὝῥΓ 
ο" 6" (ςΐ. τιατρίηῃ οἵ Αὐτῃ Ν εἴβ., “ θοοΐΪς οὔμε ἀρτίρῃς;" 
ΑἸἀΐηα δηά (οιηρίαῖ. εἀϊτίοη οἵ ϑερί. ἐπὶ βιβλίου 
τοῦ εὐθοῦς, Νυὶρ. “ἴῃ [ἰὈγτοὸ πϑίογατῃ : δας {πε 
Ῥεβῃϊο 5υύ. “274 δοοῖ ο77 Δγ7,715," τεδάϊηρ ὙΠ ἴογ 

δ»)... “Ὑαϑῆῃδγ," ἔγοηλ Ἴ", ἴο θ6 υρτίρξ, ννὰβ ργόθδῦὶν 
8 ρΡοείίςα] δρρε]]δίίοη οἱ [5γ86] ἃ5 ἴῃ6 σονεηδηϊ ρεξορὶβ 
οἵ ἀοά, οἷ. “ εϑδαγυη " ΄η θεαῖς, χχχίΐ. 10, δηά 566 

Νυπλῦ. ΧΧΙΪ,. 10, 21 ; Ῥϑ84]η} σχὶ. 1, νῇδθηςς, δηα ἔγοπὴ 

ΣΤ (γαέεσο., ἴθ. 23, ποΐε 10) δάορίβ (ἢ15 νίϑνν, δηᾶ 
58 Υ5, “1 ΒΌΡΡΟΒΕ [6 ΒΟΟΚ οὗ 7 5ῃδζγ ἴο ἢανβ Ὀθβδϑῆ βΒοπΊα ΘΟ]]6ο- 
Ὥομ οὗ βδδοῖθᾶ βϑοῆρϑ, σομπῃηροβϑα δἱ αἰ ογοηΐϊ {ἰπ|8ὸ5 δηαᾶ οἡ 
ἀἰογεπί οσοδϑίοηβ, δηᾶ ἴο αν δα [15 {Π|6, θδθοδιιβθ 16 
ΌὈΟΟΚ ἰίβ6 1, δπᾶ πιοβὲ οἵ [Π6 50ῃ 885, Ὀθρη ἴῃ βρἝηθγαὶ ΔΝ [15 
ψοτά ’ γΘΥΑΒΉΔΓ. ἘΠῚ 
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Πανὶ ̓5 εἴερν ονεῦ 58] δηά Ϊοῃπδίῆδη ἰῇ 2 ὅ8πη). ἱ. 
18, 1 ἢδ45 Ῥεεη [ηοτγεα (δ ἴῃς Βοοκ οὗ Ὑαρῆδῦ ννὰϑ 

ἃ οοἸ]εοξίοη οὗ οἶδϑ 1 ῥύδϊβε οὗ σεγίαίῃ ἤδύοθϑ οἵ {πε 

ἼΠποδοογαον, ΜΠ Πἰδίογί αὶ ποίίςαβ οὗ {πεῖγ δοβίθνε- 

τηθηΐβ ἱπίογννονθη, δηα ἰῃαϊ [ῃς6 σο]]δοϊοη ννᾶ5 ογπηθά 

ὈνΥ ἄέρτγεαβ, 80 {πΠαΐ [ἢ6 αμοίδίίοη οἵ 1ἴ Πεῖα 15. πο ΠοΥ 
ἃ Ῥτοοῦ [Πα τῆς ραϑϑᾶρα ἢ85 Ὀδϑῇ ἱηίεγροϊαϊε Ὁγ ἃ 
ἰαί67 Ὠαπά, Ὡοῦ ἴμαΐῖ [ῆ6 ψοΥκ νᾶϑ8 σοπιροβϑά αἵ ἃ 

νεῖν ἰαῖε ρεγίοά (Κε1]). Τῆς ἔογπια οἵ αυοίαιίοη 
“ἧς μοΐ {1 τυγηζίορι ἢ ἴα Ὠοῖ ἰουπα εἰβενῃεσγε ἰη [ῃ6 
τη 416 οὗ ἃ νεῖβε, Ὀυΐ αἰννανϑ εἰϊῃεγ δὶ 115 Ῥερίῃηπίησ 
(ΝῸΠΊΡ. Χχί. 14, 27), οὐ αἵ 115 οἷοβε (2 Κίηρϑβ χν. 21, 
ΧΧ. 20, εἴς.) ; δ)ηά ἤπεῆοθ βοηθ (45 Μαιιγεῦ, Εδνυ, 

Καγρῃδιβθη) γε οὗ ορἱπίοη ἴπαΐ ἴῃ6 αμποϊζδίίοη ἰ{561{ 

[οὐπλϊπαΐοβ ἴῃ τῆς ἢγοί Πδ] οἵ νεῦ. 132. Τῇῖβ νίενν 

5665 αἷβο σοηβιπηθά ὃν τῆλε ἀρβεθησς ἴῃ νϑίβ. 1.30-14 

οὗ 16 ρδγδ! δ] ίϑγα ἰῃ 127-13, δπά ἴῃ [5 Ρεΐηρ' 5ἰτρὶν 
οἰαίβα 45 4 πιαίζεγ οἵ ίδοϊ {ῃαΐ [ἢ6 ϑδυη οἱοοά 511}, 

Μοῦ δην πγεηίίοῃ Ὀείηρσ τηδάς οὗ ἴδε τποοη, δηά 

16 η [86 νῇοἷς δοσουηΐ Ρεΐηρ᾽ οἰοβεά ν τ ἴῃς ῥσγοϑβαῖς 
τολατκ ἰῃ νεῦ. 15. Οη [Πς οἴδογῦ Ὠδηά, Κεῖ], Ηεηρ- 

δἰθηθεγρ, δηὰ οἴμείβ, {πη [πὶ [6 ννῇοϊε ρᾶββϑαᾶσο, 
νοῖϑ. 12-1, ἰ5 ἴαΚεη ἴγοτὶ ἴῃς. Βοοκ οὗ Ὑβῃαγ: θυ. 

οη [παΐ συρροβί(ίοη να πιυϑῖ σοποὶάςα (Π4ἰ [πὶ Ροοϊ 
ννα5 ποῖ δητίγεῖν νυ τδη ἴῃ Ροσδίγν, ἰοῦ ναῦν 1σ ἰ5 σϑύ- 
[ΔΙ ΠΥ ρύοβε, δηὰ οἵ νεῖϑβ. 137-14 τῆογε οδῇ μαγάϊγ 
Ὀ6 οαἰἱά τδη ἰῃδῖ (εν αἵε ψυτίθη ἰῇ ἃ βϑοπιχοιννῃδξ 

οἰθναίεα ξίν]ε, δυο 845 5 οἴζεξη ιιϑεα ἰῇ ρζοβε 1{56]{ 
Ὁπ ὙΠΞ, ποῖ “ἐμ 116 ἤδημῖςῤἤθγε," 1.6., ἴὰ ἴῃς ὕρρεῦ 

βδανθηϑ, ἴμοβα νἱβίθ!ες ἴο {πε βρεοϊδίογ, ἴῃοβε ἄρονο 

τῆς Ὠογίζοη ((ου. ἃ 1.8ρ., Ἀόοβεηπ,,, (δἰηγεῖ (ἔαρ. Νο. 
154), υΐϊ “125 “ἦε νγηαςέ (οΥ ἤαζ΄) ο7 ἦσαυνε;" (ςῖ. 
Θιδη ον 5 ϑήπ. σπαὶ ας, Ῥ. 210, ποΐβ 5). “7ῇε επ- 
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ῬΒαίίς Ἴεχργεϑϑίοη (νοῦ, 1.3), ποῖ βίπιρὶν “2 ἐε.»εας," 
Ρυΐ “ἐμ ἐδε δἧδεοίζορ ο7 ἐἦε ζσαυδηι 5," βεεγὴβ ἰητε πα δα ἴο 

᾿πἀϊσαῖε ποοηάαν. ““1παὦ λαςίσα ποί, γλν, “ ἴο μαϑβίεη,; 

ἴῃ Χν]. 15, “ἴο Ὀ6 δέον, ἴο Ὀ6 ϑἴγαϊ τ," ἃ νογὰά 564 

ἴῃ Ροείγν, Ὀαξ 490 ἴπ ργοβα (5εε Εἰχοά. ν. 1.3, δηά [1η 
ΗἸΡΏΠ] ἄρβῃ. χίχ. 15). Ὁ ὉΠΞ, ἠοῖ, 8ἃ5 (Ἰεγίοιϑ, 
“φρἤσῃ 186 αν» Ζαα )αςοοα," Ποῦ, ἃ5 Ἀοβεηπη., “ ας 15 
ἐΐε εαδὸ μα ῥεγζεοεΐ ἄαγ," Ὀυὺῖ “ αδομέ α τυλοΐ ἀαγ," 1.6., 
δρουΐ ἔνοϊῖναε ἤοιγο, τἴἢ6 (π|Ὲὸ Ὀεΐνθοη ϑυηγίθα δηά 

ϑιηβεῖ, οἵ, ΠΟΘ Πρ, “ἃ ψῇοϊας νϑαγ" (1μεν. ΧΧν. 
30), Ὧπά ἰογ ἴῃς ρδγίίοἱα 53 ἴῃ {Ππ6 βεῆβε οὗ “δροιι," 
866 (65., 14. (Α) (3), Ρ. 378. 

ψεῦ. 14.----. 44 μα “λεγε τᾶς πο ἰζξε ἐζαΐ ἐαγ δε7ῦγε 
αμα αὐἴο7 11, ἐλαΐ μολοναΐζ ἠεαγάεησα ἰο 116 σοΐοσ οὗ ἃ 
122471,, εἴς. Τῃα Ψυΐϊρ. ἔογ “τῃαϊ ἀδν" ἴδ5 “ἴδπὶ 

ἰοῆσα ἀϊε5,᾽ ἰοῦ. ψῃίοῃ ἴπεε 156 πο διυϊπογιν ἰῃ [ῃς 
Ηερτον, νοῦ όσα οῖνεβ Ῥγοπιίηθησα ον ἴο [ἢς 
αεϊ ἰῃαῖ {πῈ ψοπάδγ (νεῦ. 13) ψα8 εοἤεοϊεά ᾿γ 
Ἰοῆονδῃ δὲ τῇς τεαμπεϑὲ οὗ ἃ πιᾶη. [Ι}π ἴπε [ἰδϑὶ 

οἶδιιϑε Ὁ δϑϑίρῃβ ἃ γξάϑοη ἢν ἴπ6 ρίδγνεγ οὗ Τοϑῆνπδ 
ννᾶ5 πραγ. (ἀοά δα Ροΐοτε ρίνεηῃ ἃ ρτγοπηῖϑε ἰδαΐ 
Ης νοι]ά ἀε]νεγ [6586 δηο πη 165 ἰηῖο οϑῆπδ᾽ 5 μδηά 
(νεῦ. 8). “μλουαΐ γοιερδ" οἴ. Ἑχοά. χίν. 14; )πά 
186 {{1|6 “ κατ 97 τυαγ" ρσίνεῃ ἴο 7εμονδῇ ἰπ Εχοά. 
χν. 3. Τῇε ᾧ Ρεΐογε Ὀ" ἀεηοῖεβ ἃ ἀδξ. σοτηπιοαὶ 
(οἴ, 1 ὅ8πι. χχίϊ 15, ὥσθ). 

εχ. 15.--Φ-[1 15 Ἔνι ἀδηΐ τοπὶ νοῦ. 43 ἰῃδἷ [ἢ]5 νεῦβεὲ 
ἰῖ5 ποΐ ϑυ {4 0]}ν ρῥἱασοα ἤεγε, δἀηα ἤξπος βδοτὶς Μ595., 
δηά (ἢ Καῖ. δηὰ ΑἸἰδχ. εἀϊίοηϑβ οὗ {πεῸ ϑερῖ., οχγὶξ [ἴ, 
του 1115 ἰουπά ἰη ἴῃς (ομρ αῖ. πα ΑἸαάΐπε εὐϊίοη. 

1 Τὴ ἨδζΖοκίδῃ᾽ 5 σδ86 {Π6 τεϊγσορτδβϑίοη οὗ [Π6 βῆδάον οἡ [ῃ6 
510-414] ννὰβ ρίνϑη ἴο ὨΪπὶ ἃ5 8 510, Δπηα ποΐ 845 Δῃ ΔηΒΊΝΟΥ ἴο 
ἢ15 Ργαυϑῦ (2 Κίῃρϑβ σχ. 9-11). 

ΙοΟ 
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Μαβίιϑ, Ὠγυβίιϑ, δηαὰ (ού. ἃ 1 αρίά. διζεσηρί ἴο ρζε- 
5εῖνε {π6 σοηηδοίΐοη ψιἢ [Π6 τεγτηδιηαᾶοῦ οὔ {ΠῸ σπαρίεγ 
Ὀν γεπάεγίηρ 239) “ αηῃα (] οϑῃια) 2γοῤοςεαὶ 10 γε 79}, " 
Ῥυΐ [ἢ15 5δεηβε νου] ταῖϊῃοῦ αν Ῥβεη εἊχργεϑϑεά Ὀγν 
ΒΕ, πη. ΕἸΠΒεγ, (μεγείογε, ναὶ 15. τᾶν πᾶνε Ὀδεη 

᾿πτεηαεα ἴο Ὀ6 πηογεὶν ἃ βηϊβῃ οὐ ἴο {ἢε ργεςεάϊηρ 
Παιγαῖϊνε, δἰζεγ ψῃϊοἢ τῆς Ὠἰσθίοῦν 15 γεϑαπηχεα ἔτΓΟΠῚ 

νοῦ. 11, οὐ ϑοπὴβ δηοϊθηξΐ ἰγϑηβογι θοῦ, τη θα ὃν {Π6 

51 ΠΑ Γ δηαϊηρθ οὗ νεῖβ. 14, 42, Πὰν ἤανε ἰγαηϑροβαά 

νοῦ. 43, Ὧη4 ἰηδεγίεα 1 ἤεγαε. ὅδο [ἸΙσεη, Ἀοβοϑητη,, 

δηα οἴδεῖϑ. 
ΑΚ ἴο {πε τεπηάγκαῦὶς ἐνεηΐ γεσογαθα ἰῇ ἴῃ6 αῦονε 

Ῥαϑβϑαρε (νεῖβ. 12-14}, 1 οαηποῖ Ὀ6 δοοουηίεα ἴογ 
ἴτοτὴ πδίυγαϊὶ σϑιι565, ΠΟΥ δαί ϑίδοϊογιν εχ ρα ηθα 85 ἃ 

τεῦ ροείϊοδὶ ἀδβογρίοη, πιεδηΐηρ ηοίῃίηρ πηοῦα 

ἴΠ8η ἰπαΐὶ ἴῃς ἀδν ννὰβ πιδάβ. ἴο 5εεη) ἴο ᾿οφῆπα δηά 
τῆς Ιϑγδε 1165 ἰΙοησεύ ἴπ8η [{ τε Ά}}ν νν5.2 ΤΠ τε- 
Ρεαϊβα αϑϑούίϊίοη ἴηδξ τῆς ϑιη ϑίοοα 511], δηὰ (ες 
εὐηρῆδίίς ἀεοϊαγαίϊοη ἴῃ νεῦὺ. 14 σοηποεσίηίηρ ἴΠ6 

ὈΠῈ5041 ομαγαοίοσ οὗ {πὸ ὄνεθηΐ, δύ δ νάγίαπος ν]τῇ 

ΔΩΥ ϑιοἢ βυρροβιίίοη. Ὑεῖ νγεὰ αἵ ποῖ τεαυϊγεά ἴο 

θε]ενα ἴῃ δηῃ δου] ἱηϊεγγπρίίοη οὐ [ΠῸ σουγβα οἵ {Π6 
5 η,} ἴογ ἴἴ 15. ΨψῈ1] Κπονη ἰμδὲ ϑογίρξυτε βρεαῖκϑ οὗ 
σα αϑτίαὶ Ρμεηοπηθηα ποΐ δοίης ῇσδ]]ν, Ὀυς δοσογάϊηρ 
ἴο ἴΠΕΙΓ ἀρρβϑάζδηςς, ἃ5 Ὲ δ58Υ 12ὴ ρορυΐαῦ ἰδησιαρα 
““ἘΠ6 5 τἰ565, οὐ “τῆς ϑη 5εῖβ, Ὀδοδιιϑ6 1 βϑεδιης 

ἴο ἀο 580θ. ΑἸ], {πογείογθ, πη ρ] 1εὰ Όν ἃ βἴορραρε οὗ 

566. ΒΙ5ΠΟῸΡ Δνογαβννοτίῃ 222 Ζθζ.,ρ ΜΈΏΟ γοπηαγκβ {πὶ {ἢ 15 
Ῥτδοίϊοθ οἵ Βηιϑῃϊηρ ΟΕ ἃ δ ]θοΐ, δηᾶ οὗ δἴζεγνναγάβ το υσηϊη 
ἴο ἃ Ροϊηΐ ἴῃ ἴη6 παζζδαίΐνθ, 15 σοϊῃτήοη ἴο Ὀοΐῃ Τοβίδπηθηΐβ. 

2 00 ῇ ἰ5 {Π6 νίεν οὗ ΚαοΙ] ἀπ Ἡβδηρβίθηθετγρ᾽, δηᾶ νν85 {παΐ 
οὗ {Π6 Ἰδαγῃηβὰ [εν Μαϊπιοητάθβ (2076 Λήεῦο, 1ὶ., ς. 53). 80 
Ηετγάοσγ, “Ζεό. Ζοεσῖε, νο]. 1., Ῥ. 237. 

8 ΤῊ]5 11Π|6γὰ] Ἰηϊογρτγεϊδιοη 15 [η6 τηοϑί δηοίθηΐ, 
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[ἢ6 διπ πηὶρῃξ 6 οἰἴμογ (πὲς τῆς γενοϊυζίοη οὗ 1ῃ68 
οαγίῃ οὐ [15 αχὶβ ννὰβ ἔοῦ ἃ {{π|6 ἱπίεγγυρίβα (Δη δνεηΐ 
ΜΜΏΙΟἢ ἀοά οου]ὰ ἢᾶνα 50 ογάεγεαά ὃν Ηἰβ ρονϑῦ δηά 
ννὶϑάοπ] 8ἃ5 ἴο ρενθηΐ δὴν αἰβαϑίγοι: 9 σοη θα ΘΠ 68 

ἴο {δε ϑυβίεπι οὗ τῆς υαηΐνεῖβε), ογ {ῃαξ, ἴῃ βοῦλε 
ΠΚηονη ἴο υ8, αοὐ πᾶν ἢᾶνε 50 ἱπίεγίεγεαά νι τἢ 
1ῃη6 ῬΡῃθηοηθηδ οὗ ἰἰρῃϊ, ἃ5 ἴο ανε ργοϊοηρβά [6 

ἀαν]ρῆς ψίτοὰς ἱπητεγγαρείησ τῇς οοιγβα οὗ [6 

ἢδάνεηὶν Ροάϊε5.} 
ΑἸ]υϑίοηβ5. ἴο 5 τηίγαοϊα ἀῦα ργορΌΪν πιδάς [ἴῃ 

154. ΧΧΥΠ. 21, “Ης᾽ ((1πΠε6 1, ογά) “51.411 Ὀς νγοῖῃ 
8ἃ5 ἰῃ [ῆ6 νΑῖ]|δν οἵ αἰρεοη ;" δπά ἴη Ηδῦ. 1}. 11, 
“Τῇ βη δηά πτοοη βἰοοά 511} ἰῃ {πεὶγ μαδίταιτίοη, "ἢ 
ΤΠΕεΓα ἂρ αἶθο, ἃ5 ἰη τῆς οδϑδὲ οἵ ἴῃς )εΐιυρε, δὴν 
δηςσίεηΐ 27 ΑἸἼ1107η15 απαἱ γαδέξς, Μν Ϊοἢ ῬοΒϑΙΙνῪ ἤᾶνα ἃ 

1 1Ὲ, 258 80π16 {π1ηΚ (566. (δ]πιοίβ δ γζγαρ., Νο. 154), ““5}2ε6- 
γηεσ Ἢ ̓̓ δῃᾶ “ σλαγερεωλ᾽ τὸ ἀϊβι ρυ]5η6α ὈΥ ἀδηοίϊηρ, [Π6 
οΠΘ6 [86 ἸΙρμί, {πὸ οἴμοῦ [Π6 οτἵΌ οἵ βυρδβίδησε οὗ {Π6 βυη, σοᾶ 
ΤΊΔΥ, Οἡ {Π158 οσσαϑβίοῃη, ᾶνθ σοῃίϊπιθα [Π6 5ο]δασ ρϊ, Ψ Ώ1]6 
Ηδ ρεογη θα [ῃ6 5ο]δγ ογΌ ἴο 5δεῖ. Ῥτοΐθϑδβϑου. Ὑουῃρ (. 8267: 6 
ἀγα δεγΖῤΖωγε), ἴῃ 1] υβίγαϊίοη οὗ ἴΠη6 ΤΏΔΠΏΘΓ ἴῃ ΨΏΙΟΒ {Π6 
ΤΏΓΑΟΪ6 85 ῬΟϑϑΪν ψτουρῃΐ, τγοπηατκβ ταὶ “ΠΡ 15 ποῖ 
ΤΏΘΓΘΙΥ δη δπηδηδίϊοῃ οἵ ᾿υπηϊποι8 Ῥδγίϊο]θθ, ΔΠΥ πῖοσα [ἤδη 
ΒΟΠΩ͂ 15 8η δπηδηδίϊοη οὗ ΒΟΠΟΓΟῚ5 Ῥδατγίϊ 165 ἔγοπὶ ἃ ΒΟΠΟΤΟῚ5 
ὈΟαΥ ; ἴῃ Θδοῇ οἿοδβ86 84 772661112722 οἵ σοηνευδηςσθ 18 ΠΘΟΘΒΘΑΓΥ ; 
Δ Πα (ἢδί ἴΠ6 νϑῇϊο]α οὗ ΠΙρΡΐ 15 ἸΠ}]Π] ΓΟ 5 οἴ μοσ ΘΌΡΡΟΒΟ 
ΠΟ ἃ νοϊά δα Ὀδϑη 1πίγσοάυοθα ἄρον {πὸ β5οεηθδ οὗ Τοβῆμδ᾽ 5 
ορογαίϊοηβ, ἴμθη, 1ἢ (ῃ6 νἱ ταί οηβ θβϑβϑθηῖῖδὶ τὸ ἰρῃϊ ἴῃ [Π6 
Ἰοννεσ σερίοῃ ῃδα ηοΐ θδθθῆ βιβοσεα ἴο οθαβθ, {86 ᾿ρρς ψου]ὰ 
ἤανθ σοῃ(ηπδα ἴο Ὀ6 ΒΌΡΡΙΙΘα υυνἱϊθουϊ δὴν δθαϊθηηθηΐ οὗ 
Ἰηϊθηϑιίγ. ϑυσῇ ἃ ἴδθιηρούασυ ϑδραγαίίοη οἵ ἴῃ 6 Ὀὕρρεοσ δηά 
Ἰοννοῦ ρογίοηβ οἵ {ῃ6 Ἰυπηποῦβ οἴ γε δ) Πα ννουἹά ἤᾶνα θθθῃ 
Δηδίοροι5 ἴο ἴῃ6 [6 ΠΠΡΟΓΑΙῪ βοραζδαίϊΐοη οὗ [ῃ6 ἔννο ρογίοηβ οὗ 
δΔαυθουβ ἤυϊᾶ ἴῃ ἰπ6 πϊγασυϊουῦβ ραϑϑαρα οὗ {μΠ6 Βρα 868. 
Απᾶ 45 ἴΠ6 νδίεσ ννὰβ8 6] 4 1ἢ ββρθηῃβθα ἴῃ θοῇ Ροτί!οηβ ἰὴ ἴῃ 6 
ΟἿΘ ΠΊΪΓΔΟΪΒ, 50 πηὶρμις {π6 ΠΡ Ὀ6 Πε614 ἴῃ βδύβρθηβα ἴῃ 186 
ἴνο Ρογίοηβ 1η [ἢ6 οἴποτ.᾽᾽ 

ἢ ΠΡΩῚ, ““1ὴ ([Π611) Παρίζαϊΐοη :᾿᾿ ψἤθια {π6 Π-- ἀθποίθβ ἃ 
ΒΞΏΕΓΑΙ αἰτγεοίίοη οἿΪγ ἴο ἴΠ6 ρα ψῇθτα δὴ οδ]βθοΐ 15 (οἴ, ΠΡ, 
““ζἀέ7ε,᾽" 76 Γ. χν!!. 2, οἴζθηθγ "" λλέλον,᾽ ὃ οο, 2, ὁ). 
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γείθγθῃοσα ἴο ἴἴ ; δυο 845 ἴῃς οὐέμελε (τα! το {παΐ [6 

51η ἀἰά ηοΐ 5εῖ ἔογ ἴεη ἀδνβ (ρεγῆδρϑβ ἃ τηϊδίακα οὔ 
εχαρσρεογαίίοη ἰού οϑμ7γδ) 1ὴ [πε γείρῃ οὗ {6 ϑβονβηΐῃ 
Ἐπηρεγοῦ 80, ψῆΟ ἰ5 σοη͵εοϊαγεά ἴο ἢανε ᾿ἱνοά δρουΐξ 
Α.Μ. 2554, δῃά, [πεγείογε, ἴο ἤανε θθδ πδαῦὶν οοη- 

[οπηρούαυν τ {πεῈ ἀδίας οἵ [Π6 πηίγαοϊθ, (Μαγίίη, 
δ ηΖε. Π7151., 1..1., Ὁ. 25); δῃὰ {ες Ἐσγῤίίαμ ἰταάϊτίοη, 
ΜΏΙΟἢ τᾶν τείεσ οί ἴο {Π|5 δῃηὰ {ῃ6 πηΐϊγαοὶς ἴῃ 
της {πὸ οὗ Ἠεζεκίδῃ (2 Κίηρβ χχ.), νίΖ., [ῃλξ ἴῃς 
5. η δά ἰνίοα τίβεη νῆθγα 1 τἰ5ι4}}ν δεῖβ, δηα οί 

ψΏογα ἰδ ἀδ04}}ν τίϑε5 (Ηετοά,, 11., 142). ΤΠ ἴδδ]ε 

αἶϑο οἵ Ρῃβδείοῃ (Ηεϑιοά, Ζάφορ., 985 ; Ον!ά, Τεΐ., 1., 

[ΔὉ. 17, 1. 2), ἀπά τῃς ροείϊοδὶ ἱπηαρεγν ἴῃ 7, ἰϊ., 4, 
 Πεγα Αρδπη)επίηοη ρύᾶυγϑ ἰπαΐ ἴΠ6 δ τὰν ποΐ ρὸ 
ἄονῃ {{Π ἢς [85 βδοϊκεά ὕτον (ςΐ. 74, χνι., 2.32, εἰς. ; 
Οὐνγ55., ΧΧΙΙ., 241, εἰς, ; (411{π|., ἀὔγηημη 1. 2 Ἴαηα), 

ΠΊΑΥ οσοηπίδίη δἰϊυβίΊοη ἴο ἴῃς ϑαπῆθς δνεηῖ, Ζ78ῃὲ 
ΑΌ5εηςε, Ὠονανοῦ, οὗ δὴν ροϑιίςνα ἰβϑιϊποην ἴο ἱξ Ὀγ 

Ῥαρδὴ νυτίϊογ ῃὰ5 θεεῆ δοοουηίεα ἴογ οὐ [ῃς βὺρ- 
Ροϑιτίοη [μᾶΐ ηο Ῥαρϑη γϑοοῦύαβ ἃΓ6 80 δηοίδβηξ ἃ5 {Π|5 
γτηϊγαοῖθ, δηά (δῖ, πκὸ ἴῆς ἀαγκηδθϑ ονοῦ 6 ἰαηά οὗ 

Ἐργνρί, ἰἴ πιᾶὰν ἢανε Ὀδεη δίχα γΥ ἰοσδὶ (566 Ο)ηρ»7726711. 
οἵ ΚΕοΙΙ δηὰ Ὠε]1Ζ., Ρ. 111, 8δηα Βρ. Ννογάβξνοσγίῃ 

27: ἐοε.). δϑυϊβῆοίεπε τεαϑοηβ ὴν οὐ 5ῃου!ὰ ἢδᾶνε 
Ῥογηλ 64 (ῃς οσσυγίεηοα οὗ 50 βἴπρεπάοιβ δὴ ὄνεηΐ 
αἴ, ται [5 Ηδ ρυΐ {6 Πίρῃεδε ποηουγ οἡ [οϑῆσα 

8ἃ5 Ηἰβ βεγνδηΐ, δηά σάνε ἴῃ6 στεαίδϑδί εησουγαροπηθηΐξ 

ἴο Ηἰ5 ρεορὶς ϑγδεὶ 1 {Πεῖγ ψναγίαγε δραϊηϑί {Πεὶγ 
εποηηϊθβ. ΑΪβθο Ηβδ 51:64} Κ τεριυκεοά (Πε ἰάἀοϊαίγν οἵ 
(η6 (δηδϑδηΐϊζεβ, νῇο ννεῖε ννουβῃ!ρροῦβ οὔ [6 ϑη 

δηἋἃ πιοοῇ, ὈΥῪ βμονίηρ {παῖ ἴῆοβθε οδ]εςοίς οὗ {ῃεῖγ 

δἀοτγαίΐοη ννεῦε ψ ΠΟΥ δι ϑογνίεηΐς ἴο Ηἰ5 ν1]], δηά, 

τΠετγείογε, ρονεσΐεθθ ἴο δἰά ἴμθη]. [.,δϑιϊγν, Ὀν {πὶ 
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ταΐγαοὶς Ης τὴῆλν να ργεῆραυγεά {ΠῸ ο]ογίουβ νἱοΐοΥν 
ψϊοῆ (τισί, οαγ τὰς [οϑῆτα, νν1}} Ὠεγδαΐζοσ δοῆΐϊονε 
ονὸῦ Ηἰἶβ Ὧπά Ηἰβ ρεξορὶς᾽5, επεηγίθβϑ, ἤθη ὃν ἃ ποῖ 
[655 δχδγοίβα οὗ οπχηἱροΐθδηςσα [π6 ϑη νν1}] Ὀς “ ξυγηεά 

ἰηΐο ἀδγκηθθθ δπά ἴῃε6 τηοοη ἰηΐο Ὀἱοοά Βείΐίοζγε (ἢς 
στεδῖ δηά τεγγί]8 ἀδν οὗ {ῃς 1 οτά." 

Ψεῖ. 16.---ΤῊΘ ΠΒΣΤΆΤΙυΕ 15 Ποῦ γδϑιηγθα ἔσγοχῃ νοῦ. 

1. ΠΊΜΘΞ, “ 1π| 116 εαν" (τί. Ὧν, ἴο Ἔχοαναῖδθ) : Τῆς 
αγίίοϊς ἀβδηοΐεβ ἃ οανὲ ψῃοἢ ννὰβ ψγε]} Κηονη (ὃ 100). 
ΤΠΘ ἢ1ΠΞΦ τη Ῥαϊθϑίίηθ ννεγα σπιςΗν οὗ 1ϊπηδϑίοησ, δηά, 
{πεγεΐογθ, δροιπάθα 1 σᾶνε5, Μηϊοῆ ψνεῦα {τευ εηεν 
564 δ5 ρίδοες οἵ τεΐιρε (ϑίδη]ϊεγ᾽β δὴν. σηπα ῥαί, 

Ῥ. 150); οἷ, [δε πιεηϊίζοη οὗ ἴῃ6 σᾶνε οὗ Αἀιυ]]δηὶ ἴῃ 
τῃς Πἰδίογν οὗ θανίά (1 54πι. χχίϊ 1 ; 2 ὅ8η). Χχίϊ, 
13 ;1 (ἤζοη. ΧΙ. 15). ΠῚΡΟΞ: Τα ργερ., θείηρ {με 
ΒΔ ΠῚ6 85 [δΐ Ὀείΐογε ΠΣ, ἀδηοίθϑ δὶ [πΠ6 ἴοννῃ δηά 
οᾶνε ψγεῦα οἷοβα τορϑῖδοσ. ΑΙΙ εῇοτίβ ἴο αἴβοονογ ἴἴ 

Ὦανε ΠΙΓΠογῖο ργονεά 1 ναῖὶπ. (δρίαδϊη Νναγεη, ΒΚ. Ε.. 
(Ξεα ποΐβ οἡ νεΐ. 10 δθονε), γεπηδγῖζϑ, “ 1 15 φαΐϊΐε ροϑ- 
5106 [ἢδι ἴῃς Ἄςανε [561 τῇδυ πᾶνε γεπηαίηεβαά οἱοβϑά ἴο 
[(ηἰ5 ἄαν, ἴῃς ἰγδα το Ὠδηρίηρ ἴο {πε ϑροΐ, δηά τῆς 
Ηδῦτεν ἢδηλ6, Ζλε (ανε, θεϊηρ σμδηροά το ἔπε Αύδαρῖς. 

πδίηθ, 2ῖε (ασνες (ΕἸ-Μορδμάτ)." (Αεοομΐ ἘχῤίογαϊΖορις 
29, Βιδίρ 7 αηα9). 

ψεῦ. 17.---ρ 3} [οΥ Ὁ 3), οὗ, ὈΝΝΝΝῸΣ) ἴογ Ὁ ΝΥ), 
Ι 58η). ΧΙ. 15; Ἔβίμον δ; [τοΠῚ {ἢ 8 οἰ ΠρΌΪΑΓ5, 

δ 2), ΕΝ), (ἢ6 νον] {..} ἴῃ [Π6 ἰαϑὲ 5υ1}140]6 Ὀείηρ 
Ῥογγοννεα ἔγοτῃ νεγρ5 ἥν (ὃ 75, νί., ΖΙ, 4). 

Δ οΥ. 18.---- Ἢ : 50 {Π0 δηΐζγδηος ἴο ἃ οᾶνα ἰ5 ἰογιηδά 

“5." Ὀν Ταοϊζυ5 ( πημαΐ,, 110. ἵν., ΠΑΡ. 59). πὴ ὙΠ ΡΒΓῚ, 

“ α,αῖ αῤῥοῖημὲ γε α5 ρμαγαζαη5 οὐδ᾽ 11," οἴ. ἀξη. Χχχχίχ. 
5; Νυγῦ. ἱ. σο ; 58. [χ|]. 10. 

ψεύ. 19.--;ὈΠιδδ), επηρδίίς, “ ὀμ ας 707 γον." Ἣν 
Τ 
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ἤξδγε πιεδηβ8 ἴο δἰδαηά 51{1} οὐὔ᾽ϑῖορ, 85 ἷἰπ 1 ϑϑηι. 
ΧΧ. 38 ; Νυ)0. ΙΧ. 8. Τῆαε Ρίε] 331, ἔοι πὰ ἢοῖς δηά 
ἴῃ Ἰευῖ. χχν. 18 οηΐν, 15 ἃ ἀδποπηϊηδίίνε ἔτοπὶ 3}}, ἃ 
[41], ἀπά τηδδη8 ριορεγὶν “ἴο ;1η}ιτε [ῃς 141],᾽ δπὰ 
'Ββεησα “ ἴο του {Π6 γεαι-ρυιαγά οὗἩ δῃ ἀγπην" (ὃ 52, 2, ὁ, 
ϑερί, καὶ καταλάβετε τὴν οὐραγίαν αὐτῶν", ΟΠΑ]α. 
Δηαὦ 5γυ. “ αϑϑϑαιυηηθηϊ 605," Ὀυΐ τῆοῦα ὄἽχδοῖϊν τῃς 
ψυ!ρ. “εἰ εχίγεπιοβ συόβαπε Γυρίοπίίαπι οφοαϊζς,᾽ 

ψεγ. 20.--- ΘΓ, 566 ν]Π. 24. [Ι͂ῃ {Πε ἰαβί οἱδιιϑ8 

ἡ Βείοτβ ὉΠΠΨΠ ἰηἰγοάυςσεβ ἴῃς δροάοοίϑβ δοοοάϊηρ ἴο 
οὔ Αυτῃ. ψεῖϑ,., ]ετοπια, δηὰ Μ|ςἢδ86]15, θυΐ [1 πηὶρηΐ 

αι} }ν ννῈ}}] 6 τεηάογεά “ δηά " (6.σ., “δηά {δ 5υς- 
νίνογς δά Πεά ἔγοπλ [ἢθπὶ|, δηά παὰ δηϊογθαά ἰηΐο ίοι- 

{|Πεἀ οἰτ165.), ἴῃς δροά. Ῥεριπηΐηρ δἱ νεῦ. 21, “ Ζἠαΐ 
411 τῆς ρεορὶε γεϊζυγηςά," 

Νεγ. 21.--ἰ ἀρρϑδῖβ τοσῇ ἰἢ6 ἤτοι οἰδιιβα {Πδῖ 

]οϑῆυδ γεπιαϊηθά δ Μδησεάδῃ νττ τῃςε συᾶγάς Ψῆο 
Κεαρί ναΐςἢ ονϑῦ ἴΠ6 σᾶνβ, ννῃ 16 [ἢς γεϑ οὗ ἢϊ5. ἴογοαβ 
Ρυγδιεά [πε επθν ; ἤδηςα, δὲ {πε Ὀερίπηίησ οὗ 
νοῦ. 20, ἢ6 15 πιοηϊοηθά, οἷν Ὀδοδιιθα ἢἰ5 βοϊ ἀἰθιϑ 

δοῖεα ὃν Πί5 δυϊμογίίν. οἰδρξ, “ 25 σαγεέν,᾽ οἴ, (εη. 
ΧΧνΙ. 21; [υᾶρεβ νι ϊ]. ο. ὑπ νῦ, “ἀαγρερεα ποΐ " 

(αε5., Ἔφ:)ν . [ἢξ νεῖ [15 εἰϊπεσ ἴῃ τ[ῃ6 ἰηάἀοίζεγηιίηδΐα 

214 ρεῖβ. (δ 137, 3); οὐ νην: γιὲ ΡῈ υπάοίϑίοοά, οΥ 

Ῥοτθδρ5 393 (δες Εχοά. χί. 7, ῇθγε [Π6 βαῦηε ργονεσθ 
[ΠουΡῊ ΠΟΥ ΠΕΓΘ Εἶδε πη {ῃ6 ΒΙΡΙς] ΟσΟμ5.; 8Ϊ]50 
Τυάϊαι χί. 19, καὶ οὐ γρύξει κύων τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ 
ἀπέναντί σον). δ) ἰ5 Ῥαὰξ ἴῃ ἀῃροβίοη ἴο 5 30, 

Ρυῖς Ηουδίραπε ἀπά Μδυγεγ {πίπκ {πεῸ Ὁ Ῥείΐογς θα 
δίοβϑο ἔγοηι ἴῇ6 οὔζοσῦ οὗ ἃ {δηϑογ Ὀθγ, δηά, 150, ΟΡ 

νου ἃ 6 τῆς ποπιλίηδίίνα ; Νυϊρ. “η0]]}υ54ιι6 σοηίΐγα 
Ἀ]1Ϊο5 Ι5γαθὶ πλυτγα δυϑι5 δϑί." 

Ψεῖβ. 22-28. ΝΥ͂αΐ 15 ἤθε γεοογάθα ἀουθέ]ες5 ἔοοκ 
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ΡΟἷδοβ οἡ ἴῃε ἄδν αἴϊεγ {πεὸ γεΐαγη ἔγοπὶ ἴΠ6 ραυγϑα οὗ 
[ῃ6 ἐποπην. 

ει. 24.----ἶρ» περ, ἦ., 411 [Π6 βοϊἀΐεγβ ἴῃ {ῃὸ 

σαρ. Ὑρ,} || ἃ υάρε, ἤοπὶ ΠΥύρ, ἴο ἀδοϊάθ, δηά 
ἤδηοθ ἃ ῃπλ]ᾶῦν ἰεδάεσγ οὔ σοπιηδηάε (οῖ. πάρεϑ5 
χὶ. 6). τϑρπῃ ; Π ἴον {π6 τεῖ. (δ 109, 2πά ρδγ.) ; τῃς 
ἐξ, αἴϊεσγ. Αγδαρίς οὐὔἱπορύδαρῆνυ, ἰ5 ραγαρορίο, οὔ ϑιρεῦ- 
ἤμποι5 (ὃ 44, 2, Κδπ). 4 ; οἷ 1538. χχνίϊ. 12, δδδὲξ ἴὸσ 
Ἰδὲς, Δη6 ἐδ) [οὐ 3, Ῥϑαϊηὶ σχχχίχ. 20). [Ι͂η [δε ἰπὶ- 
Ῥεγίεςςξ ἴῃς ἰογπὶ ὁσσυγβ ΟΠΪν 1η δνη 253) (7 ε΄. χ. 5). “δι 
70,7) 7εοὲ οὔ {ΐ6 πδοῖς," εἴς,, δῇ δοῖ ϑυπιροὶὶς οὗ 
οοπτρίεῖθ ϑυδ]εοϊίοα, θὰ ηοΐῖ οπα οὗ δαυρῃῖν οοη- 

ἰοητρί δηά ἰῃϑοίθποθ, ἃ5 γε ϑϑροῦ !. Κιηρ οἵ Ρεγϑία, 

5εῖ ἢϊ5 ἰοοῖ οὐ ἴπε πεοὸκ οἵ τῆς Επιηρεγοῦ Ν᾽ δϊεγίδῃ. 
1αν! ἃ 54γ5 ἴῃ Ῥϑαϊηι χν !. 41 (Η 60.), “Το ἢαϑῖ ρσίνεη 
τὴ6 ἴῃε6 πεοκ οὗ πιίπε ἐπειηΐθβ. Τῆε ϑδῃηθ ϑυῃθοὶ 
15 υϑεά ἴο ἀεηοῖς (γί 5[᾽ 5 ἀογηϊηίοη ονοῦ Ηἰ 5. Ἐπεηλ 165 
(Ρ541]πὶ οχ. ὺσ ; ΗδΡ. 1.13 71 Οού. χν. 25). ὅγε πᾶν 
ἤξδησα ἰδαγη, δᾶγ85 Οτίρεη, ἴο ἰγεδαὰ ππηᾶεῦ ἰοοΐ οἷ 
σαΙΓηΔΪ 515 Δηα δρρεῖίἴε5, νϊοἢ ἀὔε (τ ϑΌ 5 ἘΠΕ Π, 165 
δηα οἵδ (ΠἸολρλ,, Τὶ δἀηὰ 12). οϑῆυδ᾽β οδ]εοΐ οἡ 
1η15 οσσδϑίοη ννὰβ αἷθδο ἴο εποοιζαρε ἴῃς [ϑγϑε 65 

(δες πεχί νεῦϑ6). 
Νεγ. 25.--} 547 μοί," εἴς ΕοΥγ ἴῃς ρσγεαίεσ εη- 

σουγαρσοπηθεηΐ οἱ 5γ86] [οϑῆϊα σαοΐεβ πε νεῖν νογάς 

οἵ 7εῆονδῇ (56εε ἱ. 9, ν]1]. 1). Τῇὰ5 ἴῃ οὐ (ἢ γίβιδη 
νναγίαγε (6 νἱοίογίθ5 Ψ Ώϊοἢ νὰ ἤανα αἰγεδάν σαϊηθδά 
τὨγουσ οὐ 5πουϊά δηϊπιαΐθ τιι5 ἴο τεὶν οἡ 15 

[αγί μεν Περ, {Π|] 411 οὐ δρίγιτ] επθηγ65. ἀῦα βυ θάπεά, 
ΕΠ) Παύε ρονείηβ 8ὴ δοοι8., 8ἃ5 ἴῃ Ῥβ8]ηῚ οἰχ. 3; 

᾿Α ψοτζά, Κ᾿ ΤΏΔΩΥ οΟἰἤουβ ἴῃ {18 Ὀοοῖΐκ, ποῖ ἴουηᾶ ἴῃ 1Π6 
Ῥεηϊδίευοῃ. 
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Ι Κίηρβ Χχ. 25, ΧΧΙΐ. 31. [ΙΕ [5 ἐουπα εἰβεννῆογα 

ἢ τῃς ρτερ. 3, οὐ ὃν (Ν ἢ. ἵν. 8), ογ ὃν (2 Κίπρϑ 
ΧΙ, 1.2), οὐ ὃν (ΛΓ 6τ. ἱ. 19), οὗ δ (Εχοά. χίν. 14, 25). 

Νεύ. 26.----" ἤαμρεα 267,2," 566. νι]. 2090. (ποίθ). 

ὈὟΩ, “ Ζγέσς," ἴτοτγα ΥΨ, ἴο θὲ γπὶ (οἰ, Αςίβ Χ. 30). 
“71 ἐΐε φυο,ι)," οἵ. Ἰευξ. ΧαΙ. 23. 

Νετγ. 27.--ἰῶδι . .. πρῦ, 2.5., οἡ [τῆς ἀνεηΐηρ οὗ {ἢς 

ἄδν αἴξεγ (δὶ οἡ ψῃϊοἢ [ἢς 5ο] δ εῖα. οὗ Ϊοϑῆμα δα 

τεζυγηεα ἴγοηι ἴῃς ρυτϑας οὗ ἴῃς. επείὴν (866 ποίθ, 
νεῖ. 22). “με ἐς 67} ἀ4),᾿ 1.6.. ἋΡ ἴο τῆς 5ε|{- 
ϑᾶτη6 ἄν οὐ Ψηίος [π6 δυΐμπογ ψγοῖε [15 Ὠἰϑίογυ. 
Οἡ ΣΙ 566 ὃ 124, 2, Κεπι. 3. 

ΨΈΒΒ. 28-43.---Αρρφιοεί οΥἹ δομίδογη (αΉΩΩΊΙ. 

ψεῦ. 28.--ιο ἢ ΡΣ, “οπ λα ἀαγν, 1.9., [ες ἀδγν 
ἤθη τῆς ἔνε Κιίηρβ νεῖ Ὄχεουϊεα, δηπὰ ψνεῦα 511] 

Βαηρίηρ οἡ ἔγεεβ οἵὔ᾽ οἴοβϑεϑ (ναί. 26) ; ἤδηςς ἼΡ, ποῖ 
ἼΞΡ", 15. δε, Ὑὲα σἀρίυγε, ἱπουρῇ ἰξ ἴοοῖς ρἷδος 
Ῥείογε {πε ἐνεηΐηρ οὗ {μἰ ἀν (νεῖ. 27), ἰ5 ἀδβογί θεά 
ἤδγε οὐ δοοοιηΐ οὗ [15 σοηηξοίίοη ἢ ἴῃς συ ρϑεσιεηΐ 

ἐενεηίβ (Καὶ). 3: ἘΦ (οἔ νί. 21, νίΠ. 24). ὈἼΠΠ (56 Ὲ 
11,10). ὈΠΙ͂Ν, “ ἐλοηρ," 1.9... [Ὰς Κίηρ δηά [6 ἱπῃδθιϊαηΐς 

ΚΕΙ͂, Ἰηἀεεά, τετηδτκϑ {πὶ [Π6 ἕοτπηι]α ΠῚΠ ΝΠ ὈΥ ἽΝ 15 
ποΐ Εἰβθνῇογο υδθ64 ἴο ἀεηοῖς (πὶ 4 {πἰμρ δα σοπιϊππδοᾶ {11} 
1ὴ6 δυΐποτ᾽ 5 οννὴ ἄδύ, Ὀυΐ ἴο ς4]] αἰἰδηίίοη ἴο 186 ἕδος [ῃδἰ {Π6 
ἄδν τείεγγθα ἴο 15 1Π 6 νἜυῪὺ 88π|6 δύ δρουΐ Οἢ [μ6 δυΐπογ 15 
ΓΙ ΏΡ ΔΠηα ΠΟ ΟἴδΕΓ (566 ν. 11; 6δεη. νἱϊ. 13, ΧΝ]]. 22; Εχοά. 
ΧΙΪ. 17, 41, δἴο.). 18}, τμεγεΐοτα, ὈΝὉ (ΠῈ 5805) 85 ΔΩΥ τη εδηΐην 
αἱ 411 ποσθ, ἴῃ 6 ψῇοϊθ οἴδιιϑα τηυβδὶ 6 σοηηροίρα ἩΠ ἴῃ6 οἠδ 
Ῥτεοβάϊηρ, δῃηᾶ σθηδογρᾶ 85 ἃ γϑϊδῖνε οἴδιβε: ““ ἤἤζάογο ἔλον 
(1π6 Κίηρ5) Ζαά ἀζαάεγε ἐλθρεσοίνος, ἀγα ἔζεν ([μ6 15γδθ} 165) 
λαά 2ἐαεφά 47,9 σίογες αἕ ζζε γπομζάἊά 97 ἐλὲ σανὸ τεγ121:2 ἐλαξ 
σεγ:ν) (αν (οὐ ΜΏΙΟΣ [Π6 Κίηρβ ψεέγα δίοῃδα ουὔΐ δηᾶ ὄχϑουίθᾶ.)᾽ 
ΤΏ ἀοηγοηδίγαίννα ρτοηοῦη ““Ζζαζ᾽᾽ ψου]ά, Ποννονοσ, θ6 γαΐϊμεοῦ 
ΕΧΡΓΕΒΒΕΩ͂ ὈῪ δδ ἡ ΠΠ (Πδη ΠῚΠ (566 ὃ 122,1, Κ6π1).). ΤΠι5 ἴῃ ἷν. 9, 
νἱ. 25, ΥἹ]. 26, ν]}]. 29, ΠῚ ΤΡ ἽΣ τηθδηβ ““ἴο ζζξς ἅδγυ." 
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οἵ {πεῈ εἰν. Μϑην Μ995. γεδά πηῖδ, ἀπά τἢ6 ργοηοιῃ 
5. ογηϊ δα δἰτορσείμογ ἰη {πὰ ϑερί,, Ναὶρ,., δηα ϑυτσίας. 
ΟΟΥΒΣ 3. τείοτα ἴο ΠυπΊαη Ὀεΐηρθ ΟὨΪΥ, 85 ΠΡῸΣ) 3 ἴῃ 
νϑύ. 40, χὶ. 14; ευῖ. χχ. 16, ψῃεγα 1 ἀρρδθδαῖβ ΠΙΟη 

{π6 [ο]]οννίησ νεύϑε (νϑῦ. 17) ἴο τγείεσγ ἴο ἴπ6 ἱπῆδθίῖ- 
δηΐβ οἵ (δῆλδη. ““(ς ἄς λαά ἀομε ἐο ἐσ ζίμρ οὗ 
")εγίελο": Νοιϊπίηρ 15 ϑα4 ἰῃ νὶί. 21, εἴς., 85 ἴο [8 
τηδηηεγ οὗ ἴῃς ἀδαίῃ οἵ τῇς Κίηρ οἵ εγίομο, Ὀκζ ἰἴ 
ἷ8 ΘΌΡΡοβθά ἔτοπὶ νῖϊ1. 2, 29 ἴμαϊ ἢδς ννὰβ οἰδίη, δηά 
{δὴ πηρσ Οἡ ἃ οσἴΌ55, οὐΓ σϑίϊοννϑ. 

ψού. 29.--- ΑΜ} γασρί," 1.6., ΑΝ11] τῇς πγδη βεϊθςίεά ἰοῦ 

1τῃ15 νναῦ. “Ζτόλημαἠ᾽"᾽ (16 η 6559), 4 (δηδδηίϊζα σαρίξα] 
(ΧΙ1. 15), ἴη τὴς δου ρατί οὗ [6 πχαγ{ἰπ6 ον Δηα οὗ 
Τυάδῃ (Χν. 42); αἴϊζογνναγάβ δϑϑιίρηθα ἴο ἴπ6 ρτγίθϑίϑβ 
(Χχι. 13). [{ τενοϊ[εἀ ἔοι Κίηρ Τογδηι, “ Ὀεδσδιιβα 
ἢθ6 δά ἰούβθβακθη {ἴπεὸὶ 1 ογά ἀοά οὗ 5. ἰδιίμεῖς "ἢ 
(2 Κίηρβ νη]. 22 ; 2 ΟΒίοηῃ. χχί. 10). ϑεηηδοθεγ, 

 Κίηρ οὗ Αϑογτία, νναύγεά ἰῃ ρβείϑοη δραϊηϑί [ἴ (2 
Κίηρϑθ χίχ. 8), θυῖΐ ἢξ ἰ5 ποῖ 5αϊ!ά ἴο ἢανε ἴδβεῃ 11. 
Οη δοοουηΐ οὗ ἴῃς πιεδηίηρ οὗ ἴἢ6 πᾶῆπῖὲ δδη 
ϑίδηϊεν ἰἀδπίῆςε 1 νι τῃ6 ΒΙαπομεραζγάς οὗ τῆς 
Ογυβαάογα, 4 1] οἡ [δε εαβίεγη Ῥογάεγ οὗ τῆς ρἱδίη 
οἵ ῬἢΠΠΙ5α, ορροϑῖς Αϑοαίοη (52,. αμαΐ αΐ,, ὈΡ. 
207, 257, 258); διῖξ Νὴ ἂἀβ6 Νεῖάθα ρ]δςθϑ 1 δἵ 
Ατὰκ οἱ Μεηβῃϊνθῃ, 4 811] δρουΐ ἔουγ πιλὶΐες ψψεϑῖ οὗ 
Βεϊ} τη (ΕἸδαςθτοροἑ 9). [Ι{ὀ 5 ἀεβοθεά Ὀγ 
Ἐμπιβοθῖυ5 δηά Ϊείοπὶς ἴῃ ἴἢ6 Οπμορχασίζοοῦ 8ἃ5 ἃ 

ν Πᾶρε οὗ τῆς ἀϊδίγιος οὗ ΕἸευτδύοροθ. Ἐογ [ἢ6 
ῬΓΕΡ. ΡΨ Ὀείογβ ὙΡΡΗ Ξοηα Μ99. τοδὰ ὅν, ψῃϊοἢ 15 
ἸὭΟΓΘ ΟΟΠΙΊΠΊΟΩΪΥ δε ΜΙ ὈΠῸ), ἴῃ ταϊδιίοη ἴο 
βίερεϑβ (οἕ νοῦ. 36); ἴῃ νεῖ. 31 3 15 υε6. 

Νεῦ. 31.-- σελίδι," 5866 νεῦ. 3. 

οΥ. 32.--“ Ομ ἐἦδ φεοομαῖ ἀαγ," 1.6., ἔγοτῃ {πᾶΐ οὐ 
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ΜΏΙΟἢ (ἢς σίεσε Ὀερδῆη. Νὸο πιχεηίζίοη ἰ5 τηδάς οὗ τῆς 
Κίηρ, Ὀεσαῦβα ἢῈ αά Ὀείοτε Ὀεεὴ ρυΐ ἴο ἄδδαίῃ 
(νεῦ. 23, εἴς). 
ογ. 33.--απὸν 566 ποίβ νἱ. 1. “Οε2εγ᾽ (ἃ ὈΪαςς 

ουϊ οὔ), ντίτε οἴζθη νι {ῃ6 ρϑῖιϑε δοσεηΐ 1}, ἀπά 

ἰνίςθ, ννοτα ἰ οσσιτθ, ἰγαηϑαίςαά (Ζεῦ Ὀν ουΓ 
Αὐἰῇ. Νέεγ,, νίΖ,., ἰῃ 2 ϑ8π|. ν. 25 ; 1 (ῇτγοη. χὶν. 16, 

Βαϊ εἰβανῆεγαε (ενεη εη ἰῆς ἤθε νοννεὶ ἰῃ [ῃς 
Ηφῦγενν ἰ5 ἰεηρτῃεηδά ἴο :) {τδη58]αϊθα (ζεῖ (53εε, ἐν», 
]οϑῆ. χνί. 3,10; [υἄρεϑ 1. 29 ; 1 Κίηρϑβ ΙΧ. 15, εἴο). 

ΤΠοΓα ννὰβ ἃ ἴοψῃ οὗ {Πἰ58 ἡδπιεῖ οἡ {πε βου ῃ-νεϑῖ 

Ῥογάεγ οἵ Ερἢγαίπι, θεΐννεεη ἰοννεῦ Βειῃ-σῃοζοη δηά {πε 
Μεαάιϊζεγγαπεδη ([}Ὁϑῇ. χνί. 3), δηά ννῃϊοῃ ννὰ5 δϑϑίρηβξά 

ἴο (ῆς Κομαίῃϊς 1, ενιῖε5 (Χχὶ. 21 ; τ (ῇἤτγοη. νί. 67). 
Ασςοογάϊηρ ἰο (οπάεγ (Ζαπαδοοί, Ρ. 412) πον ΤΕ]] 

]Θ6Ζεῖ, ἃ ἰαῦρε τυίη. ΤὍΤῇῃι5 ἴον ννᾶ5, ποννδνεῦ, αἱ 
Ιεαϑί [ογίγ' πγ1165 ἰτοηὶ Δ οῆ 5 (Τὰ [μ4|5), ἀηα ἤδησς 
Μαβίιιβ δηὰ οἴδμεγϑ {πἰὴκ [Πδῖ ἴπεῦε πᾶν πᾶνε Ὀδεεη 
δηοίΐπεγ ἴον οὗ [15 ἤδη16 πεδᾶγ 1,80 5ῃ,--- δὴ ορίηΐϊοη 

νΠΙςἢ τεσεῖνεβ δοσηα σουηϊδηδησς ἰτοπὶ [οβῆ. Χἰΐ. 12, 

ἤεγε εζεγ 5 τηεηϊὶ οηξα ἴῃ σοηηδοζίοη νι ΓΠΕὈἢ- 
ΤΙ͂ΟΏ, 1 ἉΔο 5, ᾿Ερῃίοη, δηὰ Ὁ Ῥηισ. 1, ονενει, {πε 

ἴονη οἡ ἰῃς Ῥογάεγ οὗ ΕΡρῃγαίπ 15 πιεαηΐ, ἰ ργοΡΔΌΪν 

ννὰ5 ποΐ οδρίιγεα δἱ ἰῃϊ5 {π|ε,2 Ὀυϊ [οὈβϑῆϊα, Ὠανίησ 

5164} Υ ἀείεαίεά [5 ἴγοορϑβ δηὰά ϑἰδίη 115 Κίηρ (Χιΐ. 1 2), 
Ῥιοοδβάβα νι ἢ15 σοηαιυδϑῖβ οἱ [η6 οἴμεσ ἴοννῃϑ [ἢ 
{πΠ6 βδοιῖῃ. ΟΞ ΠΩ, 566 ἡοΐε οὐ νἱϊϊ. 22. 

ΔΊ {Π6 {πὴ6 οὗ ΤΘΓοση6 1 ννᾶ5 ἃ 5Π14]}}] ἰοννῃ, ο4]16α (ὐσᾶΖαζϑ. 
2 ΤΩ χνὶ. τὸ, δῃὰ 7υᾶρεβ ἴ. 29, 6 τϑδᾶ [ῃδὶ {π6ὸ Ἐρῆῃγαίπι- 

1165 αἀΙα ποῖ δσχρϑὶ ἴῃ6 ἱῃμδριίδηΐς, θυ ρυΐ {πε6ηῚ υπᾶσθτγ, 
{ρυΐθ, δηᾶ ἴῃ {π6 {1π|6 οὗ ϑοϊοπιοη ἴῃη6 Κιηρ οὗ Ερυρί ἴοοκ 
δῃα Ὀυγηΐ [6 ἰόν, δηα 56ν [ῃῆ6 (δηδδπιίθβ Ὧο ἄννο]ῖ ἴΠοΓ6 ; 
δἰοσναγάβ ἢ6 σαν {ῆε ρἷαςε ἴο 15 ἀδιρῃΐοσ, [6 ψδ οὗ 
Θο]οιήοη, ΨΏΟ τα] 1 (1 Κιηρδ ΙΧ. 16). 
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 εῖβ. 34, 35.-- ἘὀῥρΠ-Ἰδη (νεῖ. 3); [15 Κίηρ᾽ ννὰ5. οὔθ 
οἵ {π8 ἔνε ννῇοπι [οϑῃια μα ρυΐ ἴο ἀεαίῃ (νοῦ. 23, 
εἴς.). Ὁ ἼΠΠ, οἵ, νεῖ. 28. 

ψεῖβ. 36, 37.--ὄ:Ἐ(ὀξεὀἠ-γδη (νατ. 3): 1{5 τηοπηΐαίηοιβ 
δἰτυδίίοη ἰ5 ἱπαἰσαῖεά ὃν ὃν. “ 7.6 ἀίμρ “λερθο: 
ῬτοΌΔΟΪν ἰῃς6 δυσσεθϑοῦ οὗ ἴἢς οὴεὲ ψῆοβο ἀδδίῇ ἰβ 
τεοογάβα νεῦ. 23, εἴσ. δεγ. 3γ.--τὸ τσ εἷος 

ἐδεγεο 7" 2.6., σεγίαϊη ἴοννηβ ψ ίςἢ ἡψεῦα ϑυδ]εςοΐ ἴο [ἰ. 
“57|ὁ ἰεξ ποριδ γϑηη Σηιρ": Ὑεῖ ψε αἰζαεγνναγαβ γοδά 

ΟἾ}2 ΧΙ. 21, 22 οἵ Ϊοβμιδ5 ἀεβίγογίηρσ {ῇ6 Απαϊκίπὶ 
ἴῃ τῆς πιοιηΐδίηθ οὗ (πεῦῆ-τοη ἂδἀηὰ ὈΡἢϊγ ; δηά 

ἀραίη (1 πάᾶρα5 1. 10-13) οὗ {πμεὶγ εχιεγγηϊηδίίοη Ὁν 

(δ]εῦ; δηὰ ἤδῃῆςβ βοηθ, ἃ5 Μϑιγεῦ, ἢανε (πουρῃξ ἰπαΐ 
1ῃ6 δοσοιιηΐ ἤθγε 15 ἰηϊεγροϊαϊθα, δπὰ τοί (γον 

ὨΙϑίογοαὶ. Κνε πᾶν σι ρροβε, ἤοννενεσγ, ἰῃδξ οἡ {15 

᾿οσοδϑίοη ἴῃς ΟὨΙΠΘ ᾿ΠΠδὈϊΔηΐ5 οὗ ῃερἢ-Γο νναῦε 
ἀεοίγογεά, ας [ῃ6 Αηαϊκίπι τεϊαϊηβα {μεῖγ βίγοηρ- 
ΠοΙΪά5 ἴῃ {ῃ6 πιοιηΐαϊηβ ἢδαῦ [Π86 οἱΐν, δηά, {πουρἢ 
αἰζεγνναγάβ Ὄδχρβ θά Ὁν Ϊοβῆυα δηὰ ραγίί4}}ν ἀε- 
βίγογεά (χὶ. 21, 22), γεῖ ἰποϑε νῇο ἢεά ἴο (ῃ6 οἰτί68 
οἵ {πε ῬῃΠΠΙϑεΐηε5. (χί. 22) τεοσσιρίεα Ομεθἢ- το δηά 
ΌΠΏΙγ, ΡγΟθΔΌΪν νν ἢ 1]]16 [οσῆσα ννὰ5 εηρσαρσϑά ἰη (ἢς 
ὈοΟΠΠιαϑδί οἵ Νοτγίῃ Ραϊοβδίίηβ, δηα ννεγε οἡἱν βηδ ν 
Τερυ θεά ὃν Οδ]ερ (Τοϑῇ. χίν. 12, χν. 13-17, Ἷσοτῆ- 
Ῥαγεά σι [υᾶροϑ 1. 10, εἴς). Μαδβίιι5 γεπηαγκϑ ἰῃδΐ 
]οϑῆυα ἰῃ (5 ννῦ οἷν ονείγδῃ [ἢ6 σομηίγν, δηά 
αΙά ποῖ δἴαν ἴο ρίδος ραγγίϑοηῃβ ἴῃὼ [τῆς οδρίυγθά 
ἴον, ΠΟΥ ἴο ἜΕΧΡΕῚ ἴΠ6 βῃεπν ἰοῦ ἄνεῦν [ἰυγκίηρ- 
Ῥἷίασε, θυῖΐ Ιεῖζ (ῃ6 οσοπιρεῖα σοηαμεδὶ ἴο (Πς6 
15γδθι 65 δε {Πὰν δῃπου ἃ ἤανε δρροσγίἰοηφά {ῃς 
Ἰαπα δηᾶ ϑείςβα ἴῃ 1. 

 εῖβ. 38, 30.---3 δ, “αγοϊ 7οσύμα 1μ7η6α," 2,6. 
ομδηρδά [μ6 αἰτεροίϊίοη οὗ ἢϊ5 πχδύοῦ. 2 ὀἠϊ-γαζ ([ῃε 
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Π-- ἤσῖα [5 οΐ ἰοοσαδὶ, οἵ. νεσ. 309), θυΐ εἰβενῆεγε Ὁ ῬΠΙΓ 
(ΔΞ, δὰ ἴῃ [υᾶρὲ8 δηά (ἤγοη. Ὑ31), ἰγδηβϑὶαϊεα ὈγΓ 
Τεγοηὶς “ ογδοὶς," ἴτοπὶ Ἵ3Ἵ, ἴο σρϑθαϊς ; θυΐ, δοσογάϊηρ 

, ἴο (ἀδδεηΐακ, “της Πιηάοῦ ραγί," δῃὰ ἤεηςς (ἢ6 ἰπηγοϑέ - 

ΓΘΟ685 οὗ ἃ [δη]ρ|6, τί. ἼΞ3, ἴο Ὀς Ὀεπίηά ; [ογηλεσγὶν 
ο81164 Οἰτνδίῃ-5ερῆεγ (ϑερί. πόλις γραμμάτων ; 7 ο5ἢ. 

ΟΧν. 15), δηά Οἰγγδιῃ-βαπηδῇ (Χν. 49), ρεῦμαρϑ “ εἰν 
οἵ ρΡϑὶηλ- Ὀγαποῆεβ," Ὀπΐ, ἀσοσοταϊηρ ἴο Βοοβατγί, “ οἷν 

οὗ ἰανν, οὔ βδογεά ἰεαγηϊηρ," δῃά τῃυ5 1 νου] βθεηι 

{πὶ {Π1|5 οἰΐν ννδ (ἢς 8δεαΐ οὗ δηοϊθδηΐξ (ὐδηδβδηϊ  5ἢ 
Ιεατηΐηρ. [{ ννὰ5 βἰζιδίβα ἴῃ {π6 Πρ ]απά5 οἵ ᾿υ8ῃ 
(χν. 49), Ὀπὶ [15 5ἰζα ἰ5 ηοΐ γεί ἀδίεγπιίηθα. “ἍἌ“ 41ε 
εἱς ἐ εγέο7" 1.6., ἰῇ ἴοννῆβ οὗ νῃίοῃ 1 ννὰ8 τῆς 
σεηΐΓα οὐ πιείγοροϊ β (οὗ. νεΐ. 37). “ ζέϊεγίν ἀδείγογεα," 
566 ηοΐξ οἡ νεῖ. 37. . 

νεῖβ. 40-43 (5. γηηηα 7} 97 1ε Ορηφησϑοί 97. δο::}6771 
(αημααηι).----7 εὐ. 40.----- δηκοίε ἐς τυλζοίσ ἑαπα," 1.6., τὴς 

ψΠοἱς οὗ δουϊζεγη (δηδδη ἔγοπὶ αἰρεοη. ἽΠΠΩ, 2... 
(ῃς6 πχοιηϊαίηοι5 αἸσίγιςϊ οὗ ᾿ υἀδῃ δηα δου (δηδδη 
ΘΘηθγα ἶν (58ε6 ἰχ. 1). 324332π, “249 Νερλεδη," οὐ. βου ἢ 
σουηίγν, ΠῚ 23), ἰο Ρὲ ἀτν, ἰῃς δαϑὲ ἰθγ !]6 ροτγίίοη 
οὗ τῆς ἰαπά οὗ (δῆδδηῃ. [5 Ὀουηάδγίεβ ννεῦε ἔγοπὶ 
(,4-ἀΠεβῇ, οἵ ἔγτοπι Μουηΐὶ ὉΠ δΐδα (χί. 17; ΟἸαγκ᾽ 5 816. 
“412|65), ἴο νιὶτΐη ἃ ἔδνν πλ1165 οὗ με ἤ-τοη, δηά ἰγοηὶ 
{πὲ θεδά ὅεα ννεϑδίνναγά ἴο {ἢ Μααϊΐογγαηθδη (οἴ. 
7ο51. χν. 21-32). πρϑτ, 5866 ἰχ. 1. γίνῃ, “ 26 
σἰρῥές," 2.4., απάυϊαιίησ σγουπα Ὀεΐνψεεη {πε ἔοοϊ οὗ 
186 Β{Π|5 δηά τῆς ἰον]δηά, ἐφ., ὑπώρειαι (72, Ὑ-., ν. 218): 
50 1 πιὶρῃξ ᾿ς τεηάεγεα [ἢ 1) δυΐ, 1.17, ἰν. 49, Π{ 

“τῆς Ρουτίηρ᾽ ἰογίῃ οὗ βίγειηϑβ, δηά ἤδηςε, [ῃ6 γτανίηςβ 
Ὀν νηΐοῇ σἰγεδηηβ ΡροιγΓ ἄονῃ ἰγοπι (Ὧ6 τηουηΐαϊηβ ἰηΐο 
1Πς Ρ]αίηβ, τί. τῶν, ἴο Ρουγ ἑοσῃῇ. ὉΤῇῆςε δερί,, Ψυ]ρ,, 

δηα δυζ. τεραγὰ {6 νοζγὰά δ8 ἃ ρίόρεζ ἤδηῖα, θυΐ {Πς 
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ΟΠ] ά. τεηάἄεβ [ἃ ΠῚ ΒΦΌ, “ἃ ρουγηρ [ΟΥΓ γοπ 

ἃ Ὠεῖρῃς ; 1{ οσσιΓβ. οὐἱΪν 1η {Π|5 ῬΟΟΚ δηά τῆς Ῥεη- 

ἰαϊευςῃ. προ δ, Π|| “ Ἔνεῦν Ὀγεδίῃ," ἀπά πεποε, Ὁγ 
τηεΐϊοηντων, πὲ νυ ίσἢ Πᾶ5 Ὀγθϑίῃ, ἐ φ., ϑΒ3Π 9 (νοῖϑ. 32, 
35,37), Ὀυΐ τεϑίγιοϊεα ἤθε, 45 ἴπεσθ, ἴο ἢυπιδη Ὀείηρϑ 
(5ε6 Χχί. 11, 14, δπά ποίε οἡ νἱ]]. 27). “«“4ς μάουωλ 

. εοἸμηραηαφαι" 56ε6. Νυ. ΧΧΧΙΪ. 51, εἴς. ; εαΐ, 

νἱἱ. 1, εἴς., χχ. 16. 
Ψεῦ. 41.-- φα-λεε -Βαγμδα "" : Τὶ ἰ5. πιοηξὶοηδά 

βοιηδίίηθθ 85 Ὀείησ ἴ1ὶὼ (ῆε νη] άἄδγηθθα οὔ Ῥαδγδῃ 
(ΝΡ. χι!. 26, αηά δὲ οἴπεγθ 5 ἴῃ πὸ νη] άἀσεγηθϑς 
οἵ Ζίη, θδοδιιϑα [ῃ6 ἢδηε Ζίη ννὰ5 ρίνδβη ἴο {π6 ηογίἢ 

Ῥαιΐ οὗ {86 σίεαΐ σι! άσεγηθθς οὗ Ῥαΐίδη ἴῃ ψῇῃϊοῇ 
(0)4-ἀμοϑῇ ἰᾶν. ὅδε τεδά αἷθο οὗ “2.ε ευτζέαφγηδος οὗ 
Οα-λεςλ " (Ρβα]ηὶ χχίχ. 8), Ὀεσδιιϑε ἴῃς ἤδπια οὗ τῃς 
οἷν νὰβ εχίεπαεα ἴο {πῃεῈ αἰϊδίγιος δγουπὰ {{. 1ἔ 

᾿ς ΟδΔ-ἀΠ65ῃ ἰ5. ἀεγίνεα ἰγοπὶ Φ᾽, ἴο θῈ μοῖὶγν, ἴῃς νογά 

᾿ ΚΕ ΤΕ, οη ἴΠ6 οὔθ μπᾶ, {π6 σῃμαγδοίθσ οὗ {Π6 σε]! ρίοη οὗ {Π6 
Οδπδδηϊίο Ὀ6 ΤΟΙ ΘΠ ΙθΩ͂, δηᾶ, οἡ {πΠ6 οἴμογ, ἴῃ 6 Ὀλνὶηθ 
Ῥυγροβα ἴο ἄδνεϊορ δπιοηρ {π6 βγϑϑὶϊε8 ἃ ρυτα δῃηᾶ ἸΟΡΥ 
ΤὨΘοΟΥδΟΥ, ἰπγουρἢ Ὠοἢ, μογθαΐζοσ, 6 ἰρηθβί τη! δϑίδιοη 
οὔ [πΠ6 Κίπροῃῃ οὗ σοᾶ οη δαγίῃ νὰβ ἴο Ὀ6 πιδβ Κῆονῃ Δ πΊοηρ᾽ 
ΘΠ, ἴΠ6 δρραζϑηί ἀπ ου]γ ἴῃ δοσερίϊηρ [Π6 ΡΟ]]ΟΥ σοτητηδηαοα 
ἰο Ϊοσδῆυα ἀἰβϑαρρθαῖβ. Τῇ μϑαίμβηϊβδηι οἵ Ῥαδθβϑίίηθ δηάᾶ 
οΥμδ 8 80 ἴοι!ϊ δηᾶ ἀδρυδαϊηρ ἴῃ ΘΝΕΙΥ 56η56, ἰδὲ {Π6γὰ 
185 Π0 ϑίδίβ, θνθὴ δἱ [158 {Ππ|6,  ] ἢ ψου]Ἱᾶ ποῖ ρΡυΐ 1 ἄονῃ, 
11 προθϑϑαῦν, ὈΥ {μ6 βενθγθϑδὲ ρϑηδὶῖθ5. [18 ϑρτγεδᾶ ἴο Βοιηθ 
85 ὈΘνΑΙ]6α 1500 γϑαῦβ ἰδίθσυ ὈΥῪῚ {Π6 ϑαίγϑίβ οὗ [Π6 ἄδύ 
85 ἃ ΟΔΙΔΙΏΪΥ πιατκίηρ {Π6 υἱΐογ ἄδοδυ οἵ {Π6 {1π|68 (Τ7αν., 
ϑΩΖ., 111.,,) 62). 1 νἃ5 ᾿ἱπηρούδίϊνθ, {πούοίοτθ, ἰμαὶ [Π6 Ἰδηᾶ 1 
ΒΟ [6 ΟΒοβθη ῬΘΟΡΙῈ ψοῦθ ἴο θ6 βοαμποαφίορα ἴπ {Π6 {τ6 
ΓΟ] ρΊοη, 850 48 ἴο θϑθοοῦῖα ἴῃ6 αἰ βϑθη)ηδίουβ οὗ 115 ἀοοίγ!ηδ5 
ΤὨΤΟῸΡῊ {ῃ6 ψοι]Ἱάᾶ, βῃουϊᾶ Ὀ6 οἰοαγθα οἵ νῃδίζθνοσ. νψου]ᾶ 50 
οογίδιην ἡθυΐγα 58 (Π6 στδοίουβ ρ΄δηβ οὗ ἴῃ8 ΑἸπηρηγ. ΝοΥ 
15 1ἃ ψοηᾶοτίῃ] ἐμαὶ πὸ ΟἴΠΟΙΓ τηθδη5 οὗ βθουστηρ [15 στϑαΐ 
Θηα Ρῥτγαβθηϊθα 1.561} το ἰῆ6ς. Ηδῦτον ἸΘρΊϑδίοσ ΟΥΓὁἨΘ ΓΘΟστηθγ, ἴῃ 
1η6 ΡὈύθϑθεθοθ οἵ δυσῃ Ὠϊᾶάθοιιβ ἱπηΠΊ ΟΣ Ὑ δηᾶ σοττυρίίΐοῃ, 
ἴη8πη {Π6 τοοίϊϊηρ ἴ οὔὐὖὐδ ἢ ἰῃ6 εαἀρὲ οὗ [6 ϑνοσζα," 
(Ότσ. σθικίθ, 170 γ5 τυ Ζε ηΖ6, νοὶ. 1ϊ., ΡΡ. 306, 307.) 
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ΡεΙμαρ5 ἀεηοίαβ ἃ γε] σίοιι5 σεηΐγα, θυ πο δἰ ςίδοΐουν 
οΧρ δπηαίίοη ἢ85 Ὀθδη ρσίνεη οὗ [πε ἰογπὶ “ Βαγηξα." 
Τῆς ϑερί,, ἰπ Νυπῦ. χχχίν. 4, τεηάει ἰἰ Καδης τοῦ 
Βαρνή, ΜΟΙ τᾶν ἱπιρὶν ἴμδὲ Βαγηξᾶ ννὰ5 τεραγάβά 
8ἃ5 ἃ ΠΊ1Δη᾽5 Π4π|6, Ὀυΐϊ εἰθαννῆογο 10 85 Κάδης Βαρνή. 

Ἐϊτϑβῖ βιιρρεϑίῖβ 1) 2, “δοη οὗ ψαηάεγίηρ," α Βεάοιυϊη, 

Ῥυϊ ἢ τῆς Ῥεηϊαϊζειςῆ, νοῦ {πΠ6 ψνογὰ Βαηθα ἢτγοΐ 

ΟΟΟΏΓΘ, 3 ἰ5 Ὥδνοῦ 5664 ἴογ “50η." ΟἸἰδεῖβ ἀεογῖνα ἰΐ 

ἔγοῖῇ 3, ἃ σουηίγν οὐ ἰαηα (οἴ. Ϊοῦ χχΧχίχ. 4), δηά 
9), ἴο Ὀ6 5ῃαάίεη, βυρροβίησ [ξ ἴο πᾶνε δ᾽]ιβίοη ἴο ἃ 

νοϊσδηΐς σοηνιϊδίοη ἴῃ παῖ πεὶρῃρουτῃοοά. ΚΙ] 

{Π|η5 τῃαἰ Βαγῆθα ννὰβ ἴῃε6 δποίεηϊ πδαίηςθ, πὶ [πὲ ἰΐ 

νν5 ο8]16 Ὁν δηζὶοραίίοη (04- ἀ 65 ἢ ἴῃ ἀξεη. χίν. 7, 
ΧΝνί. 14, ΧΧ. 1; ΝαπΊΌ0. ΧΗ. 26 πα ΧΧ.Ὶ, η τεΐογεησς 

ἴο {παῖ Ἰυπάρσπηεης (Ναπιῦ. χίν.) Ὁν νος με Τιογά 
νου] βδηςεν Η ἰπλϑε]  οἡ Μοβεβ δηά Δαίοῃ, θθσδιι56 

“ ἔμεν ψΌυ]α ποΐ ϑδδηςιν Ηἰπὶ Ὀείοτε ἰἢς ρεορὶθ. [1 
ἰ5. ονίἀδηΐς ἔγοπ] ἃ σομῃηραγίϑοη οὗ Νυπὶῦ. χί. 26 

ἢ Ναρ. ΧΧΧΙΙ. 8, [Παὶ ὯΔ-ἀἤεϑἢ δηᾶ δ. ἀΠ653}- 
Βαγήθα τηυϑὲ ἀεηοία ομὲ δηά ἴῃς ϑδπὶ6 ρΐδοα ; δηά 

{πηι Μεγίραῇ Κὶ δάι65]} 15 4580 [6 58 πΠ|6 85 ()4- ἀΠ65ῃ- 
Βαγηθα 15 οἰθαῦ οὔ σοπιραγίησ Εἰ Ζεϊς. χὶν!. 10, Χίν 1. 

28, ἢ Να. χχχῖν. 4; [ ο5ἢ. χν. 3; ει. ΧΙ. 51. 
Πεδη ϑίδη]ϊεν εηάδανοιτβ ἴο ἀεητν (),4- ἀπο - Βαγηθα 

ἢ Ῥεῖγα, ας {πδΐ οἷν [165 ἔαγ ἴοο πλιοῇ ἴο {Π6 
δου, ἴο Ὀς ἀεβοσίθεα 845 οἡ ἴῃς ἰγοηῃίεγ οὗ Τυἀ δῇ, 

8η4 15 ποΐ “ἰη [ἢς υἱζεγτηοβδί ραγί οὗ τῆς Ὀογάρχ οὗ 
Ἑάοχῃ " (Νυπρ. χχ. 106), Ὀυΐ γαῖμα ᾿η ἰἢς σεηίτα 
οὗ Ἑάοῃ. Μοβϑί ργοόῦδθϊυν, {πεγεΐογο, τὰς οἱΐϊε οὗ 
(4-ἀῃεϑῃ-Βαγηθα 15 σογγεςῖν ἰἀθηςβεὰ ὃν Ἀορλίηβθοη 
(Ϊ., 175) ἢ τπ6 πιοάεγη “4125 οἰ ᾿ἤγεῖδεολ, νι ἈΪοὮ 1165 
ἴῃ τε Αταρδῇ, ἀροιὲ ἴθη π|1165 πογίῃ οἵ ἰῆξ βροί 
ψ ετε Μοιυηΐ Ηοτγ ἴοιοῆθβ οἡ {παΐ νὰν, δηά τὶς ἢ 
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5. δ Υν ορροϑβίίε ἴῃς , αἀν (Ολπεσνοῖῃ, νὨϊοἢ δῇογαάϑβ 
Δη δοοθθ5 ρύϑοίσδθία ἰοῦ δὴ δύπὶν τἢγουρ [τῆς 
τηομηϊαίηοι 5 σουηίγν οὗ Ἑάοτ το πε πηογίἢῃ-ννοϑί, δηά 
ψ οἢ τὶρμξ ΡῈ ΒΕΪν ἀςϑογι θεά 85 {πε “ ξζγηρὴς ἀζοἪ- 
ταν" (Νὰ. χχ. 17. 80. Βίϑῃορ ΔΜνοσγάβξνοσίῃ, 
Ῥοτγίεγ, δηά οἴμεῖβ. Τῆς “425-πμαδς ἀτραεά ἴοσ Ὁν 
Μεβοῖ5. ον δηάβ δπα ΜΠ} πὶι5 (ον ΟἿ, ἱ., 463, 
εἰς), δῃὰ ψῇῃϊοῇ ἰ5 πιούα [ἤδη ϑδενθηΐν πιο ἴο 
ψνεσίναγα, ἴῃ 84 αἰγοοῖς [πὲ ἔγοπη Μουπὶ Ηοτ, δηά 

δἰχίν το ἴη)6 πεαίδϑοί δρὺυγ οὗ Μοιυηίΐ ϑείγ, ἄοεϑ ποῖ 
βαιϑίν [ῃ6 τεαυϊγεπιεηῖθ οὗ [ῃ6 ϑογίρίαγαε ἢ βίογνυ, 
ννὨἰοἢ βρεαῖκϑ οὗ (4-ἀμεϑῇ δ5 “Ἃ εἱΐν 19 ἐἦσ τίϊογηιοςΖ 
2.αγέ 97 ἐλε ὀογαθγ ο7 Ξαάο»ε" (Ναυπὶῦ. χχ. 16), δπὰ 
ἙΕάοπὶ αϊά ποῖ, δ ἰπαΐ {1π|6, οθχίοπαά ἰο {ες ννϑϑί 

Ῥενοηά {πὸ Ατὐάρδῇ (δα δϑίδηϊεν, δέχ. αμαΐ ῥαί, 
Ῥ. 194, ποίε ; ΟἸαγκε5 820. α΄ ἑίας, ρ. 26). Μοτϑθονεγ, 

[Π6 σουζδα ἔγοηπὶ Μοιηΐ διηδὶ ἴο ἃ οἷν 80 ἔασ νδϑῖ 
νου ποῖ ἤᾶνε δε Ὁν ἰῃῇξς νὰν οἵ Μοιιπέ ϑείζγ 
(Πα. 1. 2), ας, γαῖῃθύ, ΌῪ ννὰν οὗ ϑδῆυγσ. ὅάαζα, ἃ 
γηδυἰπλ6 εἰΐν οἱ ῬὨΠΙ5εα, οἷν δὴ ἢοιυγβ Ἰουγηεν 
γοὶ τῆς Μεαιζεγγαηθδη (Κορίηβοῃ, 1Ϊ., 174), ΗςρΡ. 
“",4.2Ζ2αἡ," “ οἴτοηρ,᾿ ϑερξ. 8ἠιιὰ Νὲεν Τεβίδπηεης (Αοἴς 

νἱἱ. 26) Γάζα, {πε 1ἰπιϊ οἵ ἴμεῈ Ιαπὰ οἵ (δηδδῃ οἡ 
1ῃ6 σουτῃς-τνεδέ (αεη. χ. 19), 8)πὰα οἡ {ῃε ἀϊγοοῖ τουΐα 
Ρείνεεη Ερυρί" δηὰ ϑυγίαβ. ἴΐ ννὰβ αἱϊοίίεά ἴἰο 
]υάδῃ (Χν. 47), ἀῃᾷ ἴακβὴ ὃν ἰΐ (Ἰπάρεϑ 1. 18), θα 
βοοη γεσονεγεα ὃν [6 ΡἢΠΠ15[1η65 (Ππάρα5 1. 32), δηά 

αἰνναγβ πηεηςἰοηθα αἰξεγναγάβ δἃ5 ἃ ΡΒ] ϑιίηε οἰΐν 

.ΑἸ] [λ6 σοπαμυδϑίβ οὗ {με Ερυρίδηβ ἴῃ {πε ἰαπᾶ οὗ Ῥαδ]θϑίϊηθ 
ΔΡΡΘδζ, δοοοσάϊηρ ἴο {Π61}Ὁ τηοπυμηδηΐβ, ἴο αν Ὀθθη οοηβηθρᾶ 
ἴο {πΠ6 πηϑγ 6 ΡΪαῖη οἵ ῬὨΠΠ15116, που ρ [ΠΟΥ ΤΔΥ ᾶνθ 
Ραϑϑ5θα [Ὡτουρὴ ἴῃς οουηίτγυ δηᾶ δχδοίθα {τΡρυῖθ8. ΤΠὨοίπη65 11., 
οἵ {π6 εἱρῃβίθθηςῃ ἀγπδβίυ, 15 τεοοσαθα ἰο αν οδρίυτϑα (ΔΖ. 
(566 ΒΡ Θπλ π᾿ 5 Ἅ4ποζ. Αἤδέ., νοὶ]. ἱ., οἰ. νἱ]., Ρ. 117.) 
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(Ἰυάρεβ χνί. 1, εἴς. ; 1 5δηι. νί. 17; 2 Κίηρϑ χνη. 8). 
11 νὰ οἢ εν σεἰεργαίεα ἴῃ ργοίδῃθε ἢἰϑίογυν ἴοσ ἰζ5 
γλε]ογδΪἷς δίεσε Ὁν Αἰεχαπηάεγ [ΠῈ ατοϑδί, ννῃο, δἰζεγ 

[115 σαρίυγεα, ἰγθαϊθεα ἰῆς ἱἰνίησ Ὀοᾶν οὗ Βᾳῖί5, [15 

σονεζηοῦ, ἢ ἴῃς 54π|6 ἱπαϊρημν 85 ΑΔ ΟΠ 165. {ΠῸ 
οοῦρβε οἵ Ηξεοῖον (Ρ] υἴαγοῖ, Αἰ εχαρά., 25; Ο. (ζυτί,, 

ἵν. 6). 7]οπαίβδη ΜϑἼοοδρευβ (1 Μᾶςο. χί. 61) 
αἀεϑίγογεά [15 δι ρυγοϑ ; ϑιπιοη Μδοσδῦειβ (1 Μδοο. 
ΧΙ. 43), αἴτεσ ργεαΐ εἤογίβ, σαρίυγεαά {ῃ6 οἱΐν [156], 

ΑἸεχαπάεγ ]δηηεειιβ, ΒΟ. οό, αἰδηηδηί]εά ἰξ ([ο5ερῇ., 
Δ ηέϊφ., ΧΙ, 12, 3), Ὀυϊ [ἴ νὰϑβ δοῦῇ αδἰϊεγναγαάβ 

τεβίογε ὃν Οδρθίηίι5 (]}οὈβερῇ., χίν., 5, 3), 838π4 ννᾶϑ 
οὔθ οἵ [6 οἴζίες. σίνεῃ Ὁν Αὐυριυκίὰβ ἴο Ἡετοά 
(Α μέφ., χν., 7, 3), αἴξεγ. ννῆοβε ἀδαίῃ {τ ννὰβ υπηϊθά 
ἴο {πε ργονίηοε οὗ ϑυ7γία (ἀ μέφ., Χνὶϊ.. 611,4}; πον 
σηπφδαΐ, α βουτγίϑῃιησ ἴοννη, Ῥὰᾷϊ οἡ 4 αἰϊῆεγθηΐξ οἵα 

ἔτοπι [86 δηςοίεηΐ (χᾶΖα, σαὶ ηϑίμν ς ἢ [ἢ6 [Πγεδίεηϊηρϑ 
ἰὴ Απιοβ ἱἰ. 6, 7; Ζερῇ. 11. 4 ; Ζεοῆ. ἰχ. 5, ψγεῖς ἔμ ΠΠν 
ΔΟςΟΙΏΡ 564. “ΑΜ ἐῴε οομρ17γ}7) 97 Οσοσίφη": Οὗ 
σοιγβα, ποῖ (ἢ6 ἀοβῆεξη ἴῃ Ἐργυρί, Ῥυΐ 4 αἰδίγίοϊ 

ΡεΙΠδρ5 παπηεα δίζεγ ἃ οἱἵἷν 850 οδ δα ἰη {πες βουίῇ 
Ρατί οἵ ᾿᾿υάδῃ (χν. 51), οΥΓ ἔγοῃῃ ἴῃς. (ἀσοβῆεη ἰη Εργρί, 
ψνΠἰΓἢ 1 πᾶν Πᾶνα γεϑαπΊ ]6 4 ἴῃ ἐγ Πγ.. ὙὍΤΗΣ ψογάς 
“,ρο»» Οοσἦδη φυφ21 27:10 Οστδεοῦ " ἀξϑοῦὶρε τῆς αχίθηϊ 
οἵ τῆς οοησμπεγεά σομπηΐγν ἔγοπὶ σοι ἢ ἴο πογίἢ οἡ {πε 
εαδϑίεγη 5166, 

εν. 42.---“ Αὲ ομό {2746,᾽ 1.6., ἰῃθ ΟἠΘ σδπηρδίρῃ, 
ΜΠ Οἢ τηιϑὶ να ἰαϑίθα ἃ σοῃβϑίθγαῦ]α ἐἰπιε (Χχί. 1 8). 
“}ὺῸγ γελουαὰά͵. . . ,οειρῆΐ εἰς. : ΤῊΙΒ ἰ5 δαάεά ἴο 

δοοουῃηῖ ἴογ {πε τηδύνε]]οιβ γαρί αἰτν οὗ [6 σοηπαιι6βί, 
ψεγ. 43.---566 ῃοΐε δἵ {πΠ6 θερίπηΐϊηρ οὗ νεῦ. 15. 

. ΗιϊΖὶρ ἄσγῖνθβ {6 πννοσᾷ ἔγοτῃ (ῃ6 Ῥεογβίδη ““βρδυζθη,᾽ ἃ Ἕον 
(ΟσεεελτοἪξο, φές., Ῥ. 60). 
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ΓΗΑΡΤΕΚΝ ΧΙ. 

ΝΈΚΒ. 1-15.-- -Ἀἧἶθρέγεαὶ 97} ἐὰφ “δερμαῖ σαρμε 7ογηησα 
αραΐμο ἐσ 75γαοίξίοςἷ 

Λεσ. 1.--|ῖΡνοϑ : Τῇ ορ]εοῖ οὗ ἴῃ6 νϑγῦ 15 οὐχί εά, 
νίΖ., ἰᾷοβε ἀεεάς γτεσοοσγάβεαά ἴῃ [(ἢξ ργενίοιιβ σμαρίθγ 
(οἔ, ἰκ. 1). “ γα-ὀλῥη" (11. “6 ἡ] υπάεγοίδηά," δπά 
ἤδηος “νῖ56," “[η{6]]Πἰσεητ}), ἃ {{Ππ6 οὗ {π6 Κίηρϑ οὗ 
Ομα-ἰςόγ (7υάρεϑ ἱν. 2 ; οἴ. χ᾿ 1 [ποῖ6]}. οὐα- δόν 
(τ, “8 ἰοσεῆεὰ ρίαςς ἢ), {6 ῥγίποραὶ οἷν οἵ Νοιίῃ 
Οδηδδη (νεῖ. 10), δἰζυδίεαὰ πογίῃ-ψεϑδῖ οὗ [τῆ6 [1,Κ8 
Μεγογι, οἡ εἰεναϊβα στγοιηά (566 νεζῦ. 1.3), ονευ]οοϊκίηρ 

1ῃ6 Ιαΐκα (1Ὀβερῃ., “μέφ., ν., 5, 1), δηά δρραγεηθν 
Ῥεΐίννβεη Ἀδγηδῇ δπὰ Καεάβϑῃ ([.βδῇ. χίχ. 36-7 ψ τῇ 
2 Κίηρβ χν. 20), αἰϊζεγιναγάὰβ δ᾽] οιεα ἴο Νδρδίδι! 
(κί. 36). 7οβερῇιβ ς4115 ἰ ἴΑσωρος, Ἐλιβεδίι5 ᾿Ασώρ. 

11 15 πχεηιἰοηδά ἴῃ Ἐργρίίδῃ ᾿πϑογρίοη5. οὗ δὴ δαγὶν 
ἀαΐἴε, ννὰβ ἴδκεη Ὁγν Τοιῃηγοβίς 111., δῃὰ ψᾷ5 ἀραίη ἃ 
Πουγϑῃίηρσ Ρίαοα πηάεγ Βδπιαϑίβ 11. (ΟαΡ85, ζογαρε 

αἶη Ἐκ γ)}ί., Ρ- 183). Βείησ οὐ {π6 πούῖῃ [τΤΟΠΠΘΓ [ἢ 
νν85 ἰογτἱῆεὰ Ὀγν ϑοϊογηοη (1 Κίηρβ ἰχ. 15), δηὰ [5 

1 ΤῊΪ5 ἰ8 ΡΘΏΘΓΑΙΙΥ ο41168 1η6 ποτίμοτῃ ἰδαριθ, Ὀυΐ ἴἴ νὰ8 
ποῖ βίΠ οἵ]ν ἸΙπιϊϊοα ἴο {π6 ποτίῃ, 845 15 δνϊάθηΐ ἔγοπΊ νῈεσ. 3. 
Ῥθδῃ ϑίδηϊου γεπηδιῖβ, “ Βουπᾶ Δ ῖη ψΕγῈ δϑβειθ]εα [ῃ8 
Π6δ48 οὗ 411 ἴπΠ6 {τῦ65 πο πᾶ ποῖ γοῖ [4116 ὑηᾶϑσ [οϑδ᾽ 5 
βνοτᾶ. Α5 {π6Ὸ ΒΒ. ἢ οὨ εἴθ ψοτα ἀσγίνθη ἴο ἴπΠ6 ,δηα᾽5 πᾶ 
Ῥεοίογα ἰὴ δἄνδῃοθ οἵ [ῆ6 ϑάχοῃ, 80 δἱ (15 [,8π4᾽5 πα οὗ 
Ῥαθϑίηθ ννασθ ρδίμογϑα ἴοσγ {18 ἰαϑδὶ βίσαρρβ, ποῖ οὔἱὺ {8 
Κιηρβ οὗ [Π6 ποτίῃ ἴῃ {Π6 ἱπητηθαϊαῖο ποιρ ουτῃοΟΩ͂, Ὀυΐ ἴτοΙῃ 
[π6 ἀδβογί νδ]]δν οὗ {π6 Τογάδῃ, βουῖῃ οὗ ἰῃ6 588 οἵ 6Δ1166, 
ἔγοτῇ [πΠ6 τηδιι{1π16 ῥ]δίη οἵ ῬὨ1])15ῖ164, ἔγσοτῃ (6 μαῖρῃηϊβ. ἀρονβ 
ΘΠΔΙΟΙ, 8Δη4 ἔγοπὶ ἴΠ6 511] υποοηαμεογθα [6θ05, ἰο (16 Η;νῖα 
Ψ Πο ἄννε]ὶ ἴῃ (Π6 νδ]]εὺ οὗ Βδαδιρες ὑπλᾶθγ Ηθιπηοη. (5222. απ 
Ῥαΐ., οἴδρ. χὶ.") 

11 
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1ΠΠΑΡΙἰΔηῖ5 ψνεγα σαιγεα αὐνὰν οαρίϊνε ὃν Τίρ] δ ἢ- 
ΡΠ σεῦ (2 Κίηρβ χν. 29. Οποβα ποῖα νὰ δηά 
ενίδεπι τείεγεηοα ἴο ἴξ ἰῃ 1 Μᾶϑοο. χί. 67, ψῇεγα 
τῆς ψογάϑβ “ ρἰαίη οἵ Ναβϑογ," [ῆἢ6ς δες οὗ Ϊοηδίμϑη᾽ 5 
ν]οἴοΥ ονεῦ ἴπ6 ϑυγίδηβ, οαρῃξ ἴο θὲ ντητίςη “ ρῥ]αίη 
οἵ Αϑογ," ἦς., (ἢ αίϑόγ, ἰῆς “Ν᾽ μανίηρεδη δγγοηξοιϑὶν 

ΡΓεΗχεά ἔγοῃ {πῃθῸ ργδοβάϊηρ ατεαεῖκ ψογά πεδίον. 
Νον, Ροϑϑίίν, 7 μγαιδεξ (Ἀοβίηθοῃ, δ2δὲ, ας. 
:|.. 365). ““Ἕ“α-αὐδη᾽" : Οἠἱν πιχεηζοπεά ἀραΐίῃ ἴῃ 
ΧΙ 19, ΡΓΟΡΑδὶν ἴῃ Νογίῃ (δηδδη, δηά ἴο [ῃ6 ννεϑί οὗ 
ΤαΚὲ Μείοτη (Κποθο]), οΟΓΥ Ροβϑίθὶν τεργεβεηϊθαά Ὀγν 

“ἴῃς τυΐη Μδάίη, νεϑί οἵ {π6 ὅς οἵ (411|1ε6. ((οηάεγ᾽ς 
Παρμαῤοοξ, Ρ. 425). “ “5.Ζ17η4-γὃκ." (μναῖς) : ηκηονῃ, 
ῬΕΘΙΠΔΡ5 ἴῃ βϑδηη6 85 ϑῃηϊηγοη- Μογοη ἴῃ Χίϊ, 20, αἴζεσγ- 
νναγάς δϑϑοίρηεα ἴο Ζερυΐαη (χίχ. 15). ὅϑοπῖα ρΐδςε ἴξ 
οη [μὲ Μεγοηι, Ρθυς [ἢε αγυϊοῦν οὐ Ζερυϊιη πδνογ 
Τεδοῃεά 50 δι. πούίῃ. [1{ ταν ροϑβϑῖθὶν ὈῈ ἰάδηίξίοαδίὶ, 
δοςογάϊηρίο [ἢ Ταϊηλιά, ν ἢ ἴῃς Θἰπηηλ45 οὗ ̓ οβαρὮι5 
(έξα, ὃ 24), πον ϑίγηπηΐνδῃη, ἃ ν]]Π]αρὲ ἃ ἔδνν τη 1165 
ννεϑδέ οἵ Ναζαγζείῃ, ἔογ τὰ ἀρρϑϑῖβ ἰτοπὶ χίχ. 15. ἴο 
αν Ὀδθη πδᾶῦ ἴο Βείῃ]οἤδ, ἰῃ Ζερθαυΐμη. “ 4ζἀ- 

σδαῤά" (επομαηϊπγεηΐ, τί, ἢ, υπυϑεά ἴῃ (δὶ. Ὀαΐ 
τηδδηΐηρ ἰη ΙΕ] “ἴο ιι3ὲ εποῃαηίπχεηΐ" ((65., 245. ; 
οὗ, ΧΙ. 20): Ῥεγῆδρϑ {δε ργεβεηΐ Καὶ δαϑδᾶΐ, ἡδαγὶν δ] να Υ 
ῬΡεΐνεεη Ἴνγο δηά Βαηΐβ5, δϑοϊίσρῃηεα ἴο Αϑῆεσ (χίχ. 
25, ποίε). 

Ψογ. 2.---τῷ ΠΟΥ, “ πογίλευαγαῖς ἐμ 176 γμομγιζαϊης ": 
(οηϑδῖπιο. ίαίς Ὀεΐίογε ἃ ρερ. (ὃ 11τό, 1). ΤῇἊ 
τηουηίδίηβ. βἰγείοῃίηρ Ἐπγουρ ΝΑρἢ τα] βθθηὶ ἴο "6 
τηδδηΐ (οῖ. χχ. 7). “}1»ν,. 1ἦσς Αγαδαλΐ ἰο ἐᾷς σοι οὗ 
Κτηργδίά " (ΉεΡ.), 24, ἴῃ τὰ ρ]αίΐηῆη οὔ αμδτγ 
(11. 16) ἴο τς βου οἵ (6 ἰακε αἴεγιναγάβ Ἵδ] δά 
ἀεηηεβασεῖ. Κιηη οόϊῃ 15 εἰἴπεσ [ἢ6 ἴοννῃ οδ θά 
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ΟΒηηεγείῃ (Α. Ν. ; χίχ. 35), σῇ τᾶν αν σίνεη 
[15 παπὶ6 ἴο ἰῃς ἴα, οὔ 1τῃ6 ἰακα ἰἴϑε! [, 580 Ἵδἱεά 

ῬεΙμαρ5 ἔγομι [π6 ονδὶ, μαύρ- ἰκα ἔστι (ἼΣ, ἃ ΠΔΓΡ) 
οὗ [15 Ῥαβίη (ϑίδηϊενυ, .ϑήκμ. χρηα ἤαΐ, Ῥ. 373), οἵ. 

ἴτοτα 23, ἰο θὲ ἴον, ἀεριεϑββά ; Ῥυΐ, δοοογαΐϊηρ ἴο 
α. ἀτονο, {πΠ6 παπλε ννὰβ ργοθδθὶν δῃ οἷά (δηδδηϊ 58 
ννογά, δάἀορίεά ἱπίο {πε [15γϑϑ ἰϊϑ ἰδησυααρε. ϑῖ. 
ΤΚε οὐἱἷν ο41|15 τῆς ἰακε “ σερρδϑαγεί" (ν. 1); 
ϑί. Μαιίζμεν δηά δι. Μαῖκ “2. ὅϑὅεα οΓ᾽ Οαΐἰεέσε 
(Μδέξι. ἵν. 18, χν. 29 ; Μαῖκὶ. 1τ6, νι ϊ. 31); 58. π᾿ 
“ἐγ ὅδε ο7) Τ1ῥεγζας" (νὶ. τ, Χχί. 1), Ότμη [ἢ6 οἰἐν 
ΤΙΡετίδβ ; πον δαΐάγ Ζηδαγέγελ, τετηδυκαῦϊε ἴογ [15 
ἄξδεθρ ἀδργαββίοη, θείηρ βανθὴ δυπάτεα ίξεϊ Ὀεΐον ἰῃ8 
Ιασνοὶ οἵ τπῈὲ οοεδὴ (Εοῦ., ῥαΐ, 1., 613; δίδηϊδεν, 

δή. αηαΐ αΐ, 370); [15 ἰεηρστῇῃ 15 τῃϊτίθεη σεορτάα- 
ῬὮὨΪο4] τ1165, δηα 115 Ὀγεδάϊςῃ δ1Χ π|1|68. πρρν (Ξε ς 
ΙΧ. 1): Ηετζχε {π6 ποιῇ ρα οὗ παΐ ρ]αίη, δχίθηαΐίηρ 
85 αι 85 Ϊορρα; ἰΐἴ ἱποϊυδεά τῖἢ6 ἰδγί! 6 νά] 16 ν οἵ 
ϑῆδγοῃ. ὙΠ ΠΊΒΟΣ, “1 116 ἀιρἠϊαπαϊς 97) 1207" : ΠΕ), 
2.7., ἢ), ἃ Βείρῃξ, ὙΠ ϑερί, οίη5 Νάαρβοῖμβ ἢ 
1)οῦ, δηὰ γεπάειβ 8ἃ5 ἃ ΡΙΌΡΕΓ ὨδΠΊΘ, ἐ. 5.) Νεφεδδώρ 
(εἶ. [εγοπιθ, ὠπμορ., “ Ζογπαῤῥε!ά᾽"). Τῇ ἴονη )ὸγ 
ννὰ5 Οἡ ἰδ οοκϑί οὗ ἰῆε Μοαϊξζεγγαηδδη, θεῖον ( ἀγγηεὶ, 

δηα δρουὲ ηΐηε ΒοπΊδη πλ1|65 πούίῃ οὗ φϑαγθα, δηά 

ν 85 ἴῃς εχίγεης Ὀουπάδεν οὗ Νογίῃ (δηδδη ἰοννδγά 
{με νεϑί ; ἃ τουδὶ οἰΐν (Χ|!. 23), νν ί ἢ σάνε [8 ἢΔπΠλ6 
ἴο τῆς ἐ!ϑέγοΐ ἀγοπηᾷ 1ἰ (ΧΙ. 23; 1 Κίηρϑ ἵν, 11). 1| 
ν»Ὰ5 [ἢ [Π6 ἴεγγΐοσν οὐ Αϑῆεγ, Ὀυΐϊ ννὰβ δϑϑίρηβα ἴο 
Μδηδββεὴ (Χνίϊ. 11), Ὁ γνοπι ἰἴ5. Οδηδδηΐϊζε ᾿π ΠΡ 1- 
δηΐβ νεῖ ποῖ ἀγίνεη ομἕ (Ἰπάᾶρεβ 1. 27); αἰϊεγνναγάς 
1 ννὰ5 ἴακεη ροβϑεϑϑίοη οὗ ὃν ἴῃς ΕΡἢγαϊ πλ168, 
Θοϊοσήοη πδάδ ἰἴ (ἢς γϑϑίάεηος οὗ οηβ οἵ ἢΐβ5 ἔννεϊνε 
Ῥαΐναγοῖβ (1 Κίηρβ ἵν. 11). [Ι}Ἢἢἢ τῆς {ἔπι οὗ 
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[ῃῆ6 Μϑδοοδῦθοϑ ἴἴ ννὰ5 ἃ ογιθεἀ ἴον (1 Μᾶδςο. χν. 11), 
Δηἀ 50 υπηάογ [ἢς Κοπιδηβ (] οϑερῇ., 4μἼ1φ., κὶν., 5, ὃ' 3). 
ΡΙην (77. Ν-., ν., 17) ἀπά ϑδίερεη ΒγζΖδη. (5. Δῶρος), 
βρϑαῖϊς οὗ 1 δ5 ἃ Ῥῇῃοθηϊοίδη ει ἰϑηεηΐ, ἀπ πιοϑί 
ΡΓΟΌΔΡΪν τῆς Ῥῃορηϊοίδηβ5 τᾶν ἤᾶνε ϑεϊεςοίεα {Π6 βροΐ 
οἡ δοοοιηΐ οὗ [6 “ἴπγεχ ἐγμπομέμς ἢ ΜὨΙΟὮ [15 
τοοῖζα δρουπάεξά, δηὰ ψῇϊοῆ {πγηϊϑῃεα [ἢ6 ἰδηλοιβ 

Ἴντγίδη ἀνθ. [}ἢ δαγὶν (ΟὨγίϑιίδη {{π|6ὲ5 1 ννᾶὰ5 δῇ 
δρίβοοραὶ 8εὲ οὗ {πε ργονίηςε οἵ Ῥαϊδδειίης Ῥχγίηηα, θα 
ἴη τῆς ἰουγῖ σεηΐζαγν ἰῃ6 οἷΐν ννᾶβ αἰγεδαν τυ ϊηθα 
δαηά ἀεδεγίεα (Τ]εήοπσῆα ἰῃ ΞΕ η΄αρῆ. αμία). ΤΤθα 
τηοάσγῃ ὨδπΊ6 15 7 αη γα, οὐ απάογα (ἈΠΕεγ, σδοργ. 
97 ἔαί,, ἵν., 27-8 ; Ἐεϊαπά, }αδοεί,, Ρ. 738, εἴς.). 

ψεγ. 3.-.-“[Δ)ηα 10] ἐῴε Αἰ μααρη.. . αμα {δε 
γεῤῥθεὝειίς ἠμ ἐσ ποιμίαϊμς,", 566 οἡ ἰΪἰ-᾿ το. 7Τῇε 

“06 2 χξἼ:δ 5 " ῬτοῦδΌΪν ᾿πῃδριϊεαά {πε ἢ11Π15 ἀρονα [ἢ 8 
Οἱαίη οὗ Θἤδοη (ϑίδηϊαν, η. σμά δαί, Δρρεπηά,, 
ὃ 87). ὅϑ0ῦδι. “ἢς βδθηϊ " [τῸΠῚ νεῖ. 1. “Ἅνάα ἴο 
ἐδε Οἀϊνυϊϊο πραγ Οὐεγηεδη": ὙΠ15 ἰαϊίεγ {06 ννὰϑ 
τῃ15 ἀἰδιίησι 564 τότ ἴῃς (Ὠϊννίῖεβ ἰη αἱρεοη, νῆο 
τηδάς ρδᾶςε νι [οϑῆλα (ἰχ. 15). ΟΠαγπιδη τπηθδη5 
ἰη- Ατδρίῖς ἃ “ἸοῖΥυ ρτογηίηεηΐς ρϑαΐς," τῆς “ποβα " οὗ 
ἃ τηουηίδίη ((65., 1.45.).. [1 ἰογηχθά τς βδουΐζῃθγη 
εχίγεηίν οὗ ΑποΠ}Όαπι5, δηά ἐπ ἡογίεσγηῃ θου Πα ΔΓΥ͂ 
οἵ Ῥαϊδϑίίηθ οἡ ἴδε εαϑὶ οἱ [ογάδη. [11 ννᾶ5 Ἵδ δα 

ΡΥ {π6 Θιάοηΐϊδηβ ΠῚ, ἴτοηὶ ΠῚ, ἴο ρ!κίετ, δπά 

Ὀν {τπ6 Απιοιίίεβ ἼΨ, οσθ Ὁ, ἴο οἱαίίεγ, Ὀοίῃ 

Ποιη5 τηξεδηϊηρ “ ὀγεαοίῤῥίαϊς," δηα τείεγγίηρσ ἴο [15 

σἰπέσίησ, βδηοννοϊδά ϑαηγπς (θεὰ. {Π|,0 9; (δηΐ, 
ἵν. ὃ; ΕΖεϊκ. χχνῖϊ. 5); αἷϑο δ, “τῆς υρταϊβεὰ ἢ" 

(Ὠεαῖ. ἰν. 48); ἰἴἴ ννὰβ δρουϊΐϊ ο,ιυοὸο ἔδβεϊ πίρῃ, δηή 

. Ασοοτάϊηρ' ἴἰο Ῥοτίθσ. το,θοο ἔδοεϊ (58ε6 Ατί. ““" Ἠδγπιοῃ ᾿ ἴῃ 
Ὁγτ. δ᾽ 5 292εΐ. 97) 8124). 
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ν 5 10]6 ἔγοτιὶ πιοδί ραγίβ οὗ Ῥαϊεβίίπθ. ὍΤῇα πιοάδγηῃ 
ἩΔΙὴΘ6 ἰ5 "δε οεἦ- δλοίζξ (νυ 115 σου ἢ -Θαβίθγῃ δγη 
͵6 061 Ἡείβο ἢ), “τῆς οΠίεΓ τιοιυηΐδίη," οὐ “ πχοιιηΐαίη 
οὗ τῆς οἷά νῃιε-πΠεδά θα σηδη" (ϑίδηϊεν, “525. αρμαὶ 
αΐ,, οἢ. ΧΙ, Ρ. 403-4), αἰϑο “γε εἰ οἱ 7 167, “τῆς 
ΒΟΥ πιοιηΐδϊη. [{ 85 Ῥεθὴ νν6Ὲ}] ςδ᾽ϊθὰ (ῃε 
Μοηΐ Βίαῃς οἵ Ῥαϊεϑίίηςὀ (515. αημα 2 αί., Ὁ. 403). 

ΤΏ6 ρΪυγαὶ ὨΝΠΘῚΠ (Ρβ]ηὶ ΧΙ, 7 [6]}) ταν τοΐεγ 
ἴο {ἴπ6 ψῆοϊα τδῆρὲ οὗ 115 δϑῆονυν Πεῖρῃΐθ, οὐ ἴο 
15 ἴπγεα ϑδυπιπηῖθ, ΠΟ ἢ ἃ ἀροιΐ ἃ αυαγίεσ οὗ ἃ 
ΓῊ16 ἴτοπὶ δδοῦ οἴπογ, δῃά ποί πιο αἰογεηΐ ἴῃ 

᾿αἰδνδίίοη (Ροτγίει 5 ̓ζυο Υδαγς 19. 7αγπαδεις, νοὶ. 1.) 
“7ὉὯ 116 ἑαπα 97, Πἶιρῥαλ")}: Νονῆοτζε εἶβα τηεπιἰοηθδά 
ἴῃ τῆς ΒΙδΙς, Ῥᾷξ πὸ ἀοιυθὲ ἰάεπεῖςαὶ νὰ “ [Π 6 νδ] ον 
οἵ Μιΐβρεῇῃ " (νεζῦ. 8), ἃ ῥ᾽ ίη οἰγεϊοβίηρ τότ τῆς ἔοοῖ 
οἱ ΗἩεγπιοη βουτῃ-ννεβϑίναγαάς ἰονναιάβ τὴς Βδῆῇγ εἰ 

ΗΔΙεἢ (1μακε Μετζγοπλ). 
[η [ἢ|5 ν8|}δν οὔ Ρἰδίη 5. ἃ ἢ1] οδ δά οἰ μαζῆ, 

“(ἢς ἸΙοοῖκ ουἵ,᾽ οὐ “τῆς Ιοοῖϊκ ἀονη," σοτητηδησίηρ᾽ ἃ 

ἤπε νίενν ονεῦ ἴη6 [ας ἩἨ 16 ἢ δηᾶ {ῃ6 ϑυγγουηάϊηρ 
ἀϊσίγίο (ΕοΡ., διῤέ, Κις, |.,. 373). Τῆς ἡδπηλα 
Μ|ῖ5-Ρε ἢ, οὐ Μ|ι[5-Ρδῇ, 15 ρίνε ἴῃ ἐν μος ἴο δον 
ΡΙΔοα5 (Ξεε 6α5., 1.645). 

εν. 4..-.“ Ανά ἐΐεγν τυερὲ οεζ : δ) 15. οἴδη υβεά 
οὗ ρσοίηρ ἰογί ἴο ννᾶὰῦ (5εαὲ ΝυτΡ. Χχί. 23; 1 98Π1). 
ν] 1. 20 ; ]οῦ χχχίχ. 21), ἢ δὴ 6]}1|ρ515 οὗ ΠΡΠΡΩ», 
ΜΠ Οἢ 15. βιρρ εα ἴῃ ν]]]. 14. “ 7617 ἀοεοίς," 1τἴ. τῃεῖτ 
οαμρ5 (οἷ. ΕΧΟΑ. χῖν. 24 ; ̓υὐρδ5 ἰν. 16). ““ς 2}6 

σαηα," εἴς. : Α τεφαθηΐ δ᾽ π}11 6 ἴῃ Ηδερτεν (αχοερέ ἴῃ 

1 ἼΠΘ ν ἴῃ [Π6 αϑἰ 5υ]14 016 15 οῃδηρδα Ἰηἴο τ ὈΥ ἰὴ ρϑιι86 
δοοσθηΐ (ἢ 29, 4)..- ΑΒ [ῃε ψοτγὰ ἰπ ἴῃ Ηξεργεν μ85 [π6 δτίίο]8 
Ὀείοτο ἴΐ, εἴα Ἰβοιαὶ ΤΟΙ ΟΓΙηρΡ 15 “1η [η6 ἸδΔῃᾷ οἵ (ῃ6 ναίοῃ- 
τοννογ᾽; (οσ ΘΙ] Π6η06). 
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της ἰαῖεσ Ῥοοῖβ οἵ {πε ΟἹά Ταεβίαπιεητ) ἴο ἀεποίς ἃ 
Ιατρε πα ΡεΓ (5ε6 ἀδη. χΧχίϊ. 17, ΧΧΧίϊ. 12 [13]; 
Ἰυάρεϑβ νι]. 12), δῃά ιι5εἀ ἴῃ Κεν. ΧΧ. 8 οὗ [ἢε ναϑέ 
[οτοθβ οὗ ἀαορ δπά Μαροσ.0 “ὥὔοημ {.ε ὀγέμξ (1, 110) 
97 ἐφ σεα.᾿" : Τῆς ϑ84πΊ6 πη Υν 15 ΔΡΡΙ]Θά ἰο ἃ γίνου 
(ΧΙ!. 2, χι!. 9, 16. “ζἥ (1 πα) ἄογεος ἀπά 

εἤαγίοίδ" : ὈΝῸῸ-  δηά 25 δε ἤθε ιἰϑεά Ἴο]]εςείνοϊν. 
7οβερῆιβ 5ὰγ5 [πδΐ [ῃΠ6 σοηίξάεογαία ἔογοθϑ διηουηΐθά 
ἴο 320οο,ΟΟΟ ἰοοΐῖ, ΙΟΙΟΟΟ οσᾶναΐγν, δηά 2Ζοιοοο νδΐ 
οματγίοίς (4 μήῖφ., ν. 1, ὃ 18). Τα οματγίοϊβ, δε 
τηθηζς.οησδά ἰοῦ [ἢ6 ἢγϑοί [[Π16, ἀγὸ ἀθϑογ θα ἴῃ χνῇ. 16 

8ἃ5 οῃαγίοίβ οὗ ἴγοῃ, 2.6., ϑ: Γβηρ  Πεηδα δηά ἐρρεά νι 
ἰτοη, 858 {ἢοβδε οἵ ἴε Ἐργυριίδηβ (Εχοά. χίν. 7), Βαϊ 
Ποΐ, ἃ5 50ΠΊ6 ΒΌΡΡΟΞΕ, αὐπηεα νυ ἢ βδογίπος ; (ἢἰ5 Ιατίοῦ 
κΚίηα πανίησ θεδθη Άγϑί ἱπἰγοάιυσεα Ὁν Ονυτγις (566 Χεη,, 
(γγοῤ., νὶ., ἢ. τ, ὃ 27, 30). Τῆς Ἰαἴεγ 7 ίη δά ηἷπε 
Πυπαάτγεά οἤατγίοῖς οὗ ζτοῃ. 

ψεῦ. 5.- πον, “αμα ἐἦθν αϑοορηηὀίσα ἐἠοηεδείσες 
ἐορείλογ ὧν αῤῥοϊρέίνεοηξ" : ΝΙρῇ. ἱπιρογί. οὐ Ἵν", ἴο 
ἀρροίηξ (οἴ, Ῥϑαϊπιὶ Χὶν!!. 4 [5]7}; τῆς Κίηρϑ ψψεσα δ5- 
56 Π1 0164 (1112), 50 (ῃς (414. ψετῖβ. ; οὐ “ “εν αργεθα 
ζορείλογ," 5ε., σοῃσογηΐϊηρ [Π6 ννᾶὰῦΓ δηά ρίασοε οἵ Ὀδί{16 
(Κ ει]. ““Ἥδῤγονι," [τἴ, “ἃ ὨΙΡῊ ρῥΙδος," ἔγτοπὶ 31, ἴο 6 

ῃΙρῃ. “726 τυαέογς 97 27670792 αὐ σεηθγα!ν ἴακεη 
ἴο τηξδη [6 [με Μεζοηι, ἴῃς ΗΙΡῊ Τα, 85 οοη- 
ἰγαϑίθα ἢ [6 ἰοννεῦ “Τιακα οὗ σδηηδϑαγείῃ," δηά 

[6 5111] Ἰοὐννεῦ “ Ταἶκα οὗ Αϑρϑδι 5." [Ι| 15 Θιρροβϑά 
ἰΔ6ητῖο] ἢ [Π6 Γακα ϑειθοποηῖ5 ([ οϑερῇ., “4μΖ19., 
ν., 5,1; 8ε,. πεάῖ,, ἴ11.. το, 7, ἵν. 1,1}, ψϊςἢ τᾶν ρεγῆαρς 

Ῥε ἀοτγίνεά ποτ [ῃ6 Ατγαῦίο ϑδιηδκ, “ Πρ ᾿ (ϑίδηϊεν 5 
522. απαὶ αΐ,, χὶ., Ὁ. 391, ποΐε. 1), ποῖιν {πε 2αἦγ οἰ 

Ηἤἠίει οἵ τῇς πηοάεγη Αὐὰρϑ, ψῃἰοῇ πλᾶὰν ἀσγίνε [9 
πᾶῖηθ ἴτογη ἰῃς ἀερτγαβθοα ρῥἱδίη “4,χγχαἱ εἰ Ποἦ, ἴῃ 
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νοῦ [ἰ 1165, δηα ψνῃΐϊοῃ εχίεηαβ δρουΐ βἤζθθη πλ1165 

Ῥοεΐνθοη {86 ἢ1Π|5 οὗ ααἰδα οἡ [δ νοοῖ, δῃά τι 

βδίορεβ οἵ ΗἩδγηοη οἡ {πε εαϑί. Τῇ ἰακε ἰ5. ἡβαγὶν 
{γΔηρσι αγ ἴῃ ἴογηι, δῃηά (ῃε᾿ Τογάδη, νῃϊοῦ ἢἤον5 
ΚὨτουρὴ ἰΐ, τε 115 αχὶς δ 1ἴῃΠ6 δρεχ. 7οβερπιϑ 
(4115 1{ {π|γίν Πασ]οηρθ ἢ Ὀτεδαίῃ, δηά οἰχίν [ἢ Ἰθηρίῃ 
(δεῖ. γιά. ἵν. 1).. Τῆα τΔὈ]εἰαηά οὐ ἴπ6 βδουϊζῃ-ννοϑ 
ϑῇοζα οἵ {6 Ιακε ἰ5 νίάογ [ἤδη παῖ οἡ ἴπ6 βου! ἢ-Θαϑί, 

δΔηά, τῃετγείογε, 1 [5 Ῥγορδῦ!α ἰῃδὲ [αη δηα ἢϊ5 411165 
Θηοδηρεά [ἢ ἰπδΐ απᾶγίετ. ΤΏΠεγα 5, Ποννανεσ, 50Π16 
υπησογίδιηΐν δ5 ἴο {πε ἰοοδ  γν, ἴοῦ Μεγοηι 15 ηοΐ εἶβε- 
ψνεγα ἰουηα ἰὴ δοηρίιγα, ΠΟΥ 15 1 πχοηϊοηδα Ὀν 
7οβερῆιϑ, νῆο δᾶὰν {παΐ [6 σοηΐεξαεήαίς Κιίηρδθ. οη- 
σϑιηρεα ἢξδᾶγ Βεχγοίῃ, ἃ οἷν οἱ ρροῦ (8166, ηοξ ἔαγ 
ἴτοπὶ Κ αάεϑ, δἀηα παῖε 0 πηχεηίίοη οὗἉ τνναΐϑὺ (41 5119., 
νυ 1, ὃ 18). ΕἸ5ΘΡῖι5, αἴ5ο, ἰη τ[ῃ6 Οπορφα σοῦ, σῖνε5 
{1ὴΠ6 δὴ δ8 “Μοεοσγδαη, νηϊοῦ ἢς 5ἰαίθβ. ἰο ΡῈ ἃ 
ν]]Πὰρε ὕνεϊνε τλ1165 αἰδίαπε ἔτοπὶ ϑεραβίς (ϑαῃηδγίδ), 
δηἀ ἢξὰγ Ποίμαίπι (ϑεε ΘΠ 5 426. Ζ ϊεΐ., νο!. 11... . 
332). Αραίΐίη, Καὶ, αἴξαγ Κηοῦοὶ, νου ἰάεπεν 
Μεγοῦλ νν ἢ Μείγδηι, οὐ Μεϊγᾶγη, ἃ σε γαϊεα ρ]δοθ 
οἵ ρι σι ηῆδρα δηηοηρ ἰἢ6 Ἶεννα, θεοδαυδα ἩΠ6] δηά 
οἴμεῦ πηοίεα τὰ δ᾽]5 δἵε δαϊά ἴο ΡῈ Ὀυτγίεἃ ἰδεγε 
(ΕοΡ., “αῖ,, 111. Ρ. 333), ἀρουξζ ἔννο ἢοιυγϑ᾽ Ἰουγπαν 
ποιίῃ-γεϑὲ οἵ ϑΖαίεα, ὕροὴ ἃ τόοκν τηοιπηΐξαίη, δἵ 
τῆς ἰοοῖ οὗ ψῃιοῇ {πεῖ 15 ἃ ϑδργίηρ {παὲΐ ἔογπηβ 
ἃ 5118] Ὀγοοῖΐς, ννϊοἢ ἥοννβ αὐνὰν [πγουρῃ ἰἢε νον 
Ῥεΐον ϑζαίεά, δηά 15 ϑδαϊά ἴο γεδοῇ [(ἢε6 1 ,αἶζα οἵ 

ΤΙΡεγία5 ἴῃ ἐπε πεορῃρουσγῃοοά οὗ Βείῃϑαϊἀα. [11 
1ῖ5. ἀουδίδι!, μονενεσ, ν μεῖῃεσ [Π15 Ἰοσδ! ν ννὰ5. ϑυ1- 
ΔΌ16, πκὸ τῆς ἰδνεὶ βδῆογεβ οὗ {πῸ κε Μοζοπι, ἴοσ 

τῆς πυπηογοιβ σμαγίοίβ δηα ἤοίβεβ οἱ ͵αδίη. 1}26δη 

ϑίδηϊον δάορίβ [6 πού σϑηθσα!  Υ τεοεϊνεα νίονν 
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(πὲ (15 ἰαἰίεγ 15. τῆ6ς. βροὶ ἱπίεηάεά (2μ. σημα 
ἔαΐ,, ςὮ. χί!.) 

᾿ αγ. 6.---. 8Βὲ πο αγγαϊα," εἴο., οἷ. νι. 1, χ. 8. 

“ Ζο-μογγοτυ αδομέ ἐἠῆς {7716 : ξησε ἰ{ βθϑηβ [Πδΐ 

7οϑῆυα, ἢ 5 νοηϊεά ἐχρεαϊίοη (οΐ, Χ. 9), δα 56εΐ 
Οὐ ἔγοπι αἰραὶ, δηα ννᾶ5 νυ] ἃ ἀδν᾽5 τηάσοῇ οὗ [86 
ΘηΘΠΊγ. 'ϑ[)ὲ, δ ρΡΠμδῖῖο. 113, {π. “(4) ρήνηρ," 
Τεργαβθηΐῖβ ἴῃς Ἂχεουζίοη οὗ (οὐ ρυγροβα δ5 αδἰζεδαν 
Ῥερσιιη. ὉΦΌΠ, Π{{ Ρίεγοβά ἘμγοιρΡΉ, πιογίδ!!ν νοιηάεά, 
Δη ἃ Πεηςα “ “σ(ἰαζη" (οἴ, αι, καὶ, 1,2, 3). ἭΡΩΣ, “ ζἧοι 
σἰαίξ ἀοφρη, 1.6., ΒΑ] βδενεγ {ῃ6 Ππουρῇβ, οὐ ἰθπάοηβ, 

οὗ (ῃῆες Ὠιηά δεῖ, δηά τἢ5 σαῖιι56 ᾿ΠσυγΑ 16 ἰαπηλεη695 ; 

ΡΙς] οὗ Ψ, ἴο τοοῖ ουἭ (οἴ. ἀξη. χὶκ. 6, “ Πουρμεά 
ΟΧΘη" [πηᾶγρ΄ τεδα!]η6] ; 2 ὅδ. ν]ϊϊ. 4); Ὀαΐ, 45 ἃ ταιϊς, 
[6 ἀγίεσιεϑ εῦα ποῖ οὐξ 50 845 ἴο σϑιι56 ἴΠ6 δῃϊπηδὶ ἴο 

, ὈΪςεά ἴο ἀδαδίῃ (Κεῖ, ποῖΐς οἡ ἄβςῃ. χίϊχ. 6). [ἷἰ ἰβ5 
Το Δ ΚΑ] ςἾ ἰῃαὲ ἰη {πε ΒΙΌ]ΪΕς νγὲ μάνα ποῖ μἰἐπεγίο 
τοὶ ψ ἢ {Π6 ποῦθε ὄχοερέ ἰη Εργρί. ἴῃ {6 ννᾶῦ 
ἢ τὴ6 Απιαϊεκίίες (Εχοά. χνι!.), δαπά ψῇ τῆς 
Μίιαϊδηϊξε5, δὴ Αὐτὰρ ἐγίθε (Νυπρ. χαχί.), πο πχεηςίοη 
ἰἴ9 πιαάθ οἵ ἤοζϑοϑ, πού 1ὶὼ (ἢ6 ψαγ νι ϑίῆοη δηά 

Οσ. οἡ δε εαβί 5ἱάβς οἵ [ογάδη, ηογ ἰῃ ἰπδί νι {Πα 
κίηρϑ ἢ (ἢ6 δουζἢ οἵ Ῥαϊδβϑίίηθ. Ῥσόρδθῖὶνυ, [πογείοσγα, 
της Ἐργρίίδη5 ουξ οὗ ροΪον πιᾶν ποῖ δἱ [ἢϊ5 {{πὶ6 
Ὦανε εχρογίεά ἤοῖβεβ ἴο ἴποβε Αϑίδίις σουηΐσίεβ 
δα͵ασθεηΐ ἴο {πεπὶ, δηά ἤξηοα [ἢς σαναὶγν οὗ {ῃς 
πογίμογη (δηδδηϊ 5 ἰκίηρθ πᾶν αν Ὀξδδη ἀεοείνοά 
[το] Ατιηεηίΐδ, ἃ οουημίγν Ρογπαρβ ἴπδη δηλοῖ 5 ἴοσ ἰἴ5 
ἰγαβῆς ἰῇ ἤοίβαϑ, 8ἃ5 ὑυῃαοιυθίεαϊν τ νγὰβ δ ἃ ἰαΐεγ 
Ρεγοά (Ξεεὲ ΕζΖεκ. χχνίΐ. 14). Ἡούβεβ, δὲ {ἢ 15. εἰπ16, 
566 πὶ ἴο ἢανε Ὀξεη υβδεα οΟηἷν ἴοσ νναῦ, θυΐ νεζε ἴογ- 

. (ορδτῖο ποίϑ οὗ Ὦσ. Κιίίο ἴῃ [6 “222. Ζογταΐ 8126. 
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δίἀάδη ἴο {6 ϑγδο] θ5 (Ὠευΐ. χν. 16), νν8ο ἰη {πεῖν 
ψναῖ5 ΕΓ ἴο ταὶν οἡ (οά, ταῖῃεγ [ἤδη οὐ ογεαΐιγα 
τηὶσς (58εεὲ Ῥϑαϊπὶ χχ. 7 [8]), δά πα ἴμεν τοΐ 
Ππουρμεά (ἢ6 Ποῖβθεϑ σηῖὶρῃς ἤανα Ὀεεη ἰεπιρίβα ἴο 

Γοβεῦνα πο ἴοσ τΠεῖγ οννῃ 156. 
ψετ. γιὸ Δ πα {ἤν χε πῤον ἐἤφηι᾽" : ὍΒ) 5. αἷϑο 

ι5εα οὗ ἃ Ὠοϑξίιε διίδοκ ἴῃ 70 1.15. Τηε δερί, Ποῖα 
8445 ἐν τῇ ὀρεινῇ, ννἈϊο ἢ τὴᾶν ἱταρὶν [πΐ Τοβῆπδ [6]] 
ὩΡΟΩ ἰῆετη ἴῃ {Π6 τηοιηΐαίη ϑορεϑ οὗ {με ρ]αίη, Ὀδίογα 

ἴδον οου]Ἱά τα]ϊν οὐ [πε ἰενεὶ στουπα (ϑίδηϊον, “22. 
απα ῥαΐ, χὶί., Ῥ. 392). 

ψεύ. 8.--.- (λαςεαῖ {ἤεηρ," 1.6., ἃ5 ἴῆεν ἢδβά ἴῃ ἵἴνο 

αἀϊγεοςοη5, δος ἰονναγάς [6 πογίἢ-ννεϑῖ, οἴ δ 5 τονναιαβ 

τ[ῆ6 πογίῃτ-εασι. “Ογεαΐί 7.2-αὐλδη" (οἴ, χίχ. 28), 
ο41164 τῆς Αατεδῖ, ΠΞ, 2.5., [ες Ῥορυΐοιιθ, θθοαιιβε δἵ 

τῆι {ἰπλ6 [6 σαρίτ4] οὗ Ῥῃοβηϊςίᾳ ; δἰ]οἱϊεα ἴο Αϑῇῆξγ 
(χκῖχ. 28), Ὀὰξ ηοΐ σοησυεγεά ὃν ἰΐ (Ἰυᾶρὲϑ 1. 31, 1]. 
32), ῃονν οα]]εαἀ δαζάα, 5ἰϊὰαϊεα ἴο (6 νεϑί οἵ δηῃοίεηΐ 

Ζίάοῃ, δηὰ ἃ ρογΐ οὗ βδοπηε Ἴσοχηήστοθ, Ὀυξ ᾿ηβεσουγα 
ΠῸμ ἴῃς βδηάϊηρ ὑρ οὗ ἴῃς παύθουσ. δίηςα ἔγοη 6 
της οὗ ϑανίά Ἴνα, ποΐ Ζίάοη, σοηγθβ Ῥγο} 6 ΠΕΥ 

ἰηἴο ποίϊςβ 8ἃ5 ἴῆ6 ρυγίηςῖρδὶ οἷν οἵ Ῥῃωθηϊοίᾳ (2 54η1. 
ν. 11; 58. Χχῆ. 12 ; [6γ. χὶν!. 4; Ζεςἢ. ἰχΧ. 2), να 
Πᾶνε Βεγὲ δὴ ἱποίάεηϊαὶ ργοοῦ οἵ ἴῃς δπιϊχυϊεν οὗ τῆς 
Βοοῖϊς οὗ Ϊοβῆυα. .7,22:.-γ,ἠόδιῬ-77α-γ1η4, ἀηκηόονη. 
ΤῆΘ πδηα ΡυΌ δ ΌΪν τηδδη8 “ ὀμζρζηρς 97) τυαΐέγς," 
ἴτοτη ἢ, ἴο θυζη, δηά τὴδν τείεγ ἴο ἢοϊ βϑργίῃηρβ οὐ 

Ὀαῖἢ5 (Κἰ πο 1), οὐ βιγο! τηρ ἰβοζογίαβ ἤθαῦ ἴη6 ψψνϑίεῦβ 
(α65., Ζ΄΄ες., 5.0... τ ἀρρϑδΐβ ἔἴτοτη χι!. 6 [δὶ τῆς 
Ῥίαςα ννὰ5 οἰοϑβεὶν σοηηβξοϊεά ψ ἢ Ζίάοῃ, δπὰ ἰξ τῇδυ, 
τ[πεγϑίοσγε, θῈ ἴ[Π6 54π|6Ὲ 85 Ζδαίερῃμεαίῃ (ϑαζερία, 1.16 
ἵν. 26), ἴο νηοῦ {ἢ6 παῖῆθ θδῖβ ἃ ζταβεσηίδηςε, 
Ῥείνθβεη Τγίε δηὰ Ζίάοη (οὗ, 1 Κίηρβ χνὶΐ, ο, 

ἋΣ 
ι 
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“ Ζαγεῤλαΐλ, τυῖῆοῖ δείομρείδ ἰο Ζ1Ἴαάο, " ; ςἔ. ΑτοοΪς 

ἴῃ ϑη᾽5 820. Ζ)1εΐ., Ρ. 384, τη (οηάειβ απμαδοοξ, 
Ῥ. 420). Οη ἴδε οἴξπεγ δαηά, Τβἢοηηβοη (ζαλμα αημα 
Βοοΐζ, Ρ. 203) ψοι]ὰ ἰάεηειν ἰ ἢ ἃ οοἰ]εοτίοη οὗ 
βρίηρϑ, σα] ]εα “4121-}72:.,ασλεγίζεἦ, αἱ τῆς ἰοοΐῖ οὗ {δε 
ῬΓοπηοηΐοιν, ἴο ψνῃϊοἢ, νι [15 ϑἴεερ ρ855, [ῆ6 πδπὶδ 
ζας εὐ ΝιαξὝηγα ἰ56 σίνεη, ἴῃς “σεαία 7 γγ1ογηηη" οὗ 
(ῆ6 Ογυβαάεγθ, θείννεεη ὙΤντε οἡ ἴῆ6 πογίῃ, δηα Αςοο, 
ΟΥ Ριί(ο]επ)δῖβϑ, οὐ [6 δουἢ. Αραΐη, δοςογζαϊηρ ἴο 
Ιθδη δίδηϊευν (522. ὡμαῖ Ῥαΐ,, 392, Ἀοῖες 4), [153 ἢδηλε, 

“1τἢὴ6 ἢονν οἵ νναίεγβ " (α αἀεγίναιίίζοη ἰοιπηα ἰῃ (α65., 
1.6τ., ἔτγοτα ἘῚ», ἴο ἀγορ), ἰ5. πδίυγα! ν Δρρ δα ἴο [ῃ8 
εχίϊ οὗ ἴῃς Γδοηΐεϑ5 ἔγοπι ἴῃ6 ν!]6ν οὐ Βδαϊίθεο. Βοίῃ, 
Βονενεῖ, οὗ [656 ορίπίοηβ ργορδθὶν ρίασα 1ξ ἴοο ἔδγ 
ἔτοτη Ζίάοη. Το πιοδηΐϊηρ αἷθο οὔ Μίβγερῃοίῃ εἶβε- 
νΏοΓα 15. “ θυγηΐίηρ5,, ποῖ “ ἤον!τηρβ " (566 1534, ΧΧΧΙ. 
12, ἀῃᾷ οἴ, Π5 7), (εη. χί. 3; ε΄. χχχίν. 5). ““μάώ προ 
ἐδε ναξίογ οΥ Προ ἐασέπυαγα,," 5886 οἡ νϑῖ. 3. ΠΡΌΣ, 

[π|| “ἃ οἰεῖς ρἷαςς," ἰτοτλ 93, ἴο οἰξανε, 15. ὉπΙοστν 

ΔΡΡΙΙεά ἰο {με αἰδίγιος οὐ (ωα ε- ϑυγία (οΐ. χὶ. 17, 
ΧΙ. 7) ; ἤξηςς 1 ψου]α δεαπὶ γαῖῃεῦ ἴο ἀδηοῖς ἃ ἰαῦρα 

ῬὈἰαίη Ὀεΐνεεη πιοιιηΐαίηβ ἴ8η ἃ νδι]ϊεν ϑἰγςιν 50 
σΑ]]εα, ἴο ψῃϊοἢ ἰῃ6 ννογὰά ΓῺῸΝ πλοῦ ΠδαυΪν σΟΥΙΓΕ- 

ϑροῃάβς (ϑίδηϊεν 5 δήμ. αηπά δαί,, Αρρεῃηά., ρ. 484). 
ΝΠ... τ, 566. ΝΠ. 22, ΧΙ. 4. ΤῈ πηδαηΐηρ 15 

(ἢ οβῆιια δἷενν 41} νῇοιηθ ἢδ6 ονοζίοοϊῖς ἰῇ [(Π6 

Ρυτγϑυίἦ 
Ψεῖ. 10.---[ Ὡς εἀχργεϑϑίοη “ ἂζ 2λαζ ζγεδ" Ὀεϊηρ 

᾿ ““Τῆδ ὈΔ.6 οὗ {πΠ6 Ταῖκο οὗ Μογοπὶ,᾽ 5δὰγ8 ᾿θδῃ δίδῃϊου, 
“γᾶ ἴο {Π6 ποτίῃ ψῆῃδί {πΠ6 Ὀδί16 οὗ Βείβοτοῦ Πδα Ὀθθη ἴο [ἢ 6 
βουΐῃ ; τότ Ὀτιθῆν ἰοἱά, 1655 σοτῃρὶθῖθ ἴῃ 115 σοῃβθαΈ 6 η668, 
Ὀαΐ, 5.111, [πΠ6 ἀδοϊϑῖνα σοπῆϊος ΌῪ Ψ ὨΙΟΝ [86 ἴουγ πογίμογῃ {1065 
ΟΥΘ ΘϑίδὈ ] 5Πη64 ἴῃ {πΠ6 βου οὗ ΤΠ Ρδηοη ; ὈΥ ψΪΟἢ (4116 6 
ν 115 ϑϑοτεα 568, δηᾶ (ῃ6 τηδηϊο]α σοηδοαιθηςθβ {πογείῃ 
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ἰηἀεβηϊίε, δα πιῖῖ5 οὗ [πε βιρροβίτίοη ἰπδί [ἢ6 ρυγβδυῦ 
ΤΔΥ ἢδανε Ἰαϑδίεα βενεῦαὶ ἄδανβ. “ἍΑηπῆα ϑριοίε 116 {).. 
ἐλογεο7" : ΠαὈίη πιιϑί, [πογείοσγα, αν ἐϑοδρεά ἴο ἢ 5 
οδρίτα]. Ὀϑ5», “ 97 οἰά" (εἴ, Ῥεαῖ. 1ϊ. 10, 12). 
εγ 11 (οὗ χ. 28, 40).---ἼΠΠ, “κέϊεγέν ἀἰδυοίη)ρ᾽ 

(([Π6πι), ΗἸἱρῇ. ἰμῆη. δρϑοϊ. (ὃ 5.3, 3, ἔθ). 2 ; οἵ, 35, 
"|.17). “41π4 ἦε δεγηΐ (ἤ΄α-ἰδϑγ " (Ἠ αζοῦ), θβοδιβα 
1 ννὰ5 [ῆ6 οΠίεῖ οἵ [6 οοηΐεάογαῖο οἰ{[65, ἀηἃ ννα5 ἴοο 

βίσγοηρ ἴο ΡῈ ἰε ἴῃ ἢϊ5 τεαῦ ; αἴζεγιγαγάβ, ἤοννενεγ, 
1 ννὰ5 γε], Ὁ ννῇοπὶ ἰ5 πἀπκηόμνη, δηά ταὶ Εν 

ΟΡΡΓΘβ56εα τἢὴ6 ϑγδο εβ ἔογ. ἰννεηίν γεαΐβ (ρα5 

ἵν. 2, 3). 

γεγ. 12.-- ὩΠΠ, “ 1 τίϊογέν ἀφυοίεα," “ΑἸς ϊσορες," 

εἴς,, 2.5., 5 Μοβεβ ὃν ἀοά᾽β αἰτεοϊίοη 84 σοτηπηαιάεα 
(ο΄. χ. 40). Νο οδαζρε, {πεογείοσγε, οὗ πηάπθ βενουν 
σδη Ὀ6 Ῥτουρῆΐ δραϊηϑι οϑἤμδ. 

ψεγ. 13.--δηάοσ τῆς ἢγϑὶ οἰδιβο, “ ομῖν ἐδε εἴ1165 
τυ ζεῖ σἱοοα φασΐ ὁ ἐς οὐ ἀπ" ὍΤῆδ 5ερῖ. κεχω- 
ματισμένας, “[οτεβεα ν᾿] τπηοιη 5," ἀοε5 ηοῖ Ἔχρύεβ5 
1ῃ6 πιεδηίηρ οὗ ἴηε Ηεῦγεν. δ ἰ5 ἤεῖε ποῖ “δρρεγ," 
θυ “ ὰαπλμ}ι15,᾽ οὐ “ ςο]]15 : 1 πηεδῆϑ. ὑγ ΠΑ ΓΥ “ ἃ 
Βδδρ, ποτῃ δῆ, ἴο ἢδᾶρ ὑρ, δπά ἴ5 ουπα ἴῃ τῇς 
Ὠδῖη65 οὗ βενεγδὶ Βαδυ]οη ϑἢ οἰ{165, σις α ἡδαγ 1115 
οὐ τηουηάϑ, 4.»., Τεῖ- 4010 (ΕΖεῖκ. 11. 15}; Τεῖ-Παγϑῆδ, 
ΟΥ ἢαίεϑῆα (ΕζΖγα ἰΐ. 59 ; ΝΕῇ, νὶ!. 61); Τε]-πΊ ἢ 
(Εζγα 11. σο ; Νεῆ. νὶ!. 61 ; ἘζΖεϊκ. 1.15}; Τείαθϑαγ 
([54. χχχνίϊ. 12); νψῇεηςς ἰἰ ρΡα55εα ἰηΐο Ατδρὶῖς 85 [ῃ 8 

Ἰηνοϊνοα, ννὰβ8 ἱποϊυᾶοα νι πη {Π6 11π|1ἴ5 οὗ {πὸ ΗοΪγ [,4πᾶ. 
ΓΠ6 ἢδηλα οὗ Τ]οβῆυδ 15 ργθϑεγνθα ἴῃ ἃ ἰοοδὶ ἰγδαϊτίοη, ΨΏΊΟΗ 
Ῥοϊηίβ ουἵ {π6 ἴοτ οὗ 588 ( ΟΒἤ4) ΠΟΑΓ Με]]δἤδῃ, δἱ [5 
ΠΟΙ -τνοϑῖ Θχ ΓΟ ΠΥ, 5111} ν᾽ϑτθα Ὀγ 1ῃ6 56οΐ οὗ [Π6 Μείδν)βθῃ. 
ΑἾϑο ἴἴ ἀρρϑδῖβ ἴῇ [μ6 πχουηΐϊαϊη Τοῖ διαβῇ (Εδγαϑῃ θεϊηρ δ 
Ατδθῖς 8π16 ἴου [58 4) οἡ (Π6 δδϑβὶ οὗ {86 ρἰ δίῃ. (.5222. ἄγα 
Ῥαΐ., Χὶ., Ρ. 393. 
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σοπηπιοη Πδηῖε ἰοῦ ἃ ἢ1]1 (οἴ. ϑίδη]ϊεγ᾽ 5 525. ασμαὶ Ῥαΐ, 
Ῥ.- 1190). ΤΠουρῇ (δηδδηϊζα οἰτ65 ννεγα ἔγεαιθηῖν Ὀ01]} 
Οἤ 8η διηΐηδησα, γεῖ ηοΐ υηΐνεγβα ]ν 50; 566, 4.5... [Θγσῆο 
δηᾶ Αγ : ἢδηςο, ἰπουρσῇ Κ͵αὶ! ἴακεβ [ῆε σοηΐγαβε ἤθγα 
ἴο Ὀ6Ε θεΐψε ΗδζΖού δηά 4}] [ῃ6 οἴδεν οἰτἰ65, 1 ἰ5. ρεῖ- 

ἤδρϑ5 τηοζς ἡδίιγαὶ ἴο υπηαἀογοίδηα [ἰ ἃ5 τηδάθς Ὀεΐνψεθη 
οΟΙἴ165 ἰῃ ἴῃς ρ]αίηβ5 δηά ἴποβε οἢ δηλίπθεηοθθ. Τῆς 
[οὐπιεῦ σου]ά ποῖ ἤανε Ὀαδη 50 δαϑὶϊν ἀδείεηεα ὃν τἢς 
19 γδϑ {65 45 {6 ἰατίεσ, δηά, 1 Ἰεξς υηραγγίϑοηςά, νου ]ά 

ΡῬΓΟΡΔΌΪν βθϑοοη ἢᾶνα Ὀδθδθη τεοσοιριθα ὃν ἴἢ6 δηδην, 
Δη4 ἔογ {Πἰβ5 τεάβοη ψεγὲ ἀδβίγογεα. Τῇε ἴηρ. Ὁ 15 
564 ψ ἢ 4 ροἷυγαὶ ϑυῇῆχ ἴο ἀεποῖες αἰδίγ υζίοη. 
Ρ9., ργορευῖν “ Ἔχοερὲ της, Βυΐ Βδγε " ἷἰς ρᾶγαρ., 85 ἰπ 
δυΐ. 1, 36, ἱν. 12. 

Νεγ. 14 (οἴ. νὶΠ. 27, ποῖε).-- κέ ἐΐεν (τε 
15γ8ε 1165) ἀαα αφεγογεα {ζε᾽»1." ΜΙ {86 ἰηβη. ἔογπι 
ρθη οἵ νίΠ].. 22. (ποίο). β 

ψεῦ, 15.-.- 45. γεἠουαΐ εονμαμαφα 7056," εἴς, 
866 Ε ΧΟοά, χχχίν. 11{-16; Νυπ). ΧΧΧΙΙΠ. 52, εἰς. ; 

δι. νι]. 1, οἴς., ΧΧ. 16. “ὁ ἐτα 23οδες οογερζαραὶ 

"ρεάκμα," 83εὲὲ Ῥεαυῖ. {Π.. 21. 8 Ὑρησνν, τ “4ὲ 2μὲ πιο 
ατύα»ν ὦ τυογαι" 1.5.,ὄ ὯῈ ἰες ποίῃϊηρσ πηροτγίογηγαά (ς(. 
ΝΟΥ. 12, 8η4 ἱ. 7, 8). ἴῃ [ἢϊ15 [οὈϑῆιια ννὰβ ἃ ἴγρε οἵ 
7 εϑυ5, ἰΠ6 (αρίδίη οὗ ουκς ϑαϊναίίοη, “ τυΐοσο τπδαΐ τ 
τύαᾶς 19 αὧο Πἶὴῆς πεαυομν ξαΐϊλεγς τοὐδ, μα 10 ηῖεἦ 
ἶς τυογὰ " (Ἰοῆη ἱν. 34. 7οϑῆια᾽5. ἐγ πηρῃδηΐ 5ιιο- 
0655 450 ἐογεϑδῃδάοννεά [παΐ νῃϊοῇ [6 ἀοϑβρεὶ εἐνεῦ 
βίησα ἰῃ6 βιοῖ Δαάνεηϊ οὗ (γισε 85 δε δοῃίενίηρσ 
ονεῦ [6 αρίη5 δηά Ἡδζοῖβ (([η6 ψ βάομῃ δηα ροννεῦ) 
οὗ τῃϊ5 ψοτ]ά (1 (οΥ. 1. 21), θὰ ψηϊο ἢ ψνΠ] ποῖ ΡῈ 
ΠΏ Δ4}}ν σοηδυτητηαίοα {{}] Η5 βεοοηά Αἀνεηΐί. 

Ηδτε τεγηγϊηδίθς [6 δοσουηΐ οὗ ᾿οϑῆυδ᾽5 ψνᾶγβ, ἀπά 

ναί ἰο]]ονν5 ἴο [ῃ6 επά οἵ [6 οδαρίογ 5 ἃ γενίεν οἵ 
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τῆς σοπαηϊιεϑὲ οὗ {πα ὙΠΟ]Ὲ Ϊδλῃά, Ζ2.., οὗ ΜΝ εβίεσῃ 

Ῥ δ ϑίη6. 

ΝΈΒΞΒ. 16-23.----7 δ γγηοίς Εχίδμέ ὁ ἐ᾿έ Ορηφμογεαῖ 
Ζαμα )»,οῦᾳ δομᾷ 19 ΔιογίἬ. 

Ψοῦ. 16.--« 7Ζοοξ αὐ ἐφζαξ ἰαμα" 566. ποῖβς οῃ νου, 

23. πη, ἐδ »ιομριία 271, 1.6., [ἢ 6 1] σουηῖγν οὗ δου 
δηά (εηίγαὶ (δηδδη, 566 ἰχ. 1 (ποῖθ). 3237, χ. 40 
(ποῖα). “4 τάς ἑαπα 97, Οσοσδοη" : ΤΏς βδαπλε 85 [ῃαΐ 
τηεης οηθδά ἰη χ. 41 ; 1 ποῖ, ἃ ρΡοτγίίοη οὗ πε σηδγ 8 
ὈΪαίη οὗ ᾿᾿υάδῃ ([λ6 5 ῬΗδΙ4.). 1ἴ βεαπηβ ἴο ἢανε δίῃ 
Ῥεΐψεεη 1{ δηά ἴῃε Νερερ. ΠΕΠ, 566 χί. 2. ζϑὴ ἽΠΤΠ ΝΗ: 
ΤΠ τείογεησε 5 ἴο [6 ηογίμαγῃ Πρ ]δηα οἵ Ῥαἰθϑίίηςσ, 
8ἃ5 Ορροβαά ἴο [δε νΔ]1|εν δπὰ ἴῃς ρ]αίΐη, ἂδηὰ ἴο {δε 
τηουηίαίης οὗ [υάδῇ (νεγ, 21) ; “4116 “16 τηοιηίαίη 
οὗ ἘΡὨτγδίηι " (Χν1]. 15), ἃ Πἰπτεβδίΐοης γαῆρε στυπηΐϊηρ 
ἴτοζη Κι 7) ἢ- αγίγη, ννῆθσε ἴῃς πιουηίδίη5 οὗ [πιά ἢ 
τεγγηϊηαῖθ, ἴο τῆς ρἱαίΐη οἵ 76ζΖεεὶ. Ὑνῆθη 7οβῆμα 
αἰνἀΘα {πες ἰαηά, [5 δηλ 5 ννεῦα ἀθηβεὶν σονεγοά 
ΜΠ νοοά (χνίϊ. 15). που, “ σηα 146 ἱρουίαπα 
“λογ 607. 5 ορροββά ἴο ἴδε Πίρῃίαηά. ᾿εαη ϑίδηϊεν 
(Π1ηΚ5 τῆδς 1ἰ τείειϑ ἴο [ἢδ ἰγδεῖ οὗ ϑῃδασζοη (οἷ. ηοΐε 
Οὔ ἰΧ. 1). Π- 8η οἷά ἰογγῃ οὗ 31:4 ρεῖβ. πῇ. βυβῆχ 
(Ρβαγαά,, Α., Ρ. 276; οἴ ΓΨ, αξεη. ΧΙΙΧ. 11); 1 τὰ 
τηδγρίη ΠΡ ΦΆ, 

νεῦ. 17 (7116 βομρμάαγζες 977 {ἦε (ογιφμεγεαὶ 7. 74] 071 
19 ϑομζᾷ αμαά ΝΜ ογέἦ).----“" Τάδε γιοιμτι (ὐλαίαφ " (Π ϊαϊς, 
Αὐτῇ. Νετγ5.), τότ ΡΌΠ, ἴο Ὀ6 σπηοοίῇ : [{{. “ 2ἦε ς»ιοοίζ 

(ογ Ῥαγε) »ῃομφήαϊη" : ϑερί. Αἰεχ. ὄρος Αλάκ; δαῖ. 
Χελχά ; τηεπίϊοηθα μεῦα δηά ἴῃ χιΐ 7 ον. ϑδἰζε 
πηοογίδίη. ΟἹασκ (βιόίε Αέίας, Ρ. 15, ποῖςε5) ψου]Ἱὰ 

1 Φδ6 ΟἿ ἰΙἰχ. ᾿- 
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Ἰάδηςν τ ΨΠ ἢ 6Ὀ61-6]- ΜυκΚγαῇ, οἰχτν πλ116ς δου οὗ 
{π6 Πεδά 868, 50 [δέ 1 ψουἹά ἱποϊαάα τ[ἢ6 νῇο]ς οὗ 

τὴς Νερερ οἵ βδουτῇ σουηίτγν ; θαι οἴπεῖθ (ΚΕΙ], αν, 

εἴς.) {λ|ηΚ 1 τᾶν Ὦανε Ὀδδη ἃ ταῆρε οὗ νῇϊζε οἰ 5 
βίγειοῃηρ ΟὈΠ 4 ΘΙν δούοβϑϑ [η6 Αλάρδῇ, δηά ἀρ ψν]οἢ 

ννὰ5 ἰῆ6. δβϑοβηΐ οἵ [ῆε ρ855 ἌἽδ᾽ ἰεά ΑΚγαδρίηι (ΝΟ. 
χχχίν. 4; ᾿δῇ. χν. 3), δροιΐ εἰσῃξ τλ1165 δου οὗ 

[δε Πεδά ὅεδ, ἔογσγηίηρ ἴῃ6 βουτῃ Πἰπἱξ οὗ τμ6 (μότγ, 
δῃὰ ἴῃὴ6 πούίῃ [πηι οὗ της Ατὰραῇῆ. Τῇε νίενν οὗ 

᾿ ἴἢ656 οΠΠΠἔᾧ8 ἔτοτ ἰἢ6 δῆογε οὗ {πε 1)εδα 568 15 νεῖν. 
βίγικίησ, Τῆδν ἀρρεᾶΐῦ 85 ἃ [ἰἴης οὗ ἢ11}}5 βῃυςζίηρ [ἢ 
ἴη6 νδ]]εν, δηὰ εἊχιεησαϊηρ ὑσρ ἴο (6 πιοιιηΐδίη5. οὗ 
σεῖγ (Ῥογίεσ, Αστί. ἴ1ῃὼ δι 5 ὁ. έοί. οὐ 8εῖγ). 
α. αἀτονε, μοννενεσ, ορ]εςῖβ Πδὲ ννε ϑῃοι]α ἊἼχρεςοῖ [6 
ννογά «δ εία᾽, ταῖμεσ ἴπδη 4747, ἴο θῈ ιι5εἀ ἰῃ γείεγεποα 
ἴο διιοἢ νεγῖςαὶ! οΠΠἔ{΄ (Αὐσί. ἴῃ Θ᾽ 5 226. 2) 1εΐ., νοὶ. 
'. Ρ. 741). Αραΐίη, Κπορεὶ ἰάεηςῇεβ. Η δ]αῖκ νυ 
"᾿ασμγαλ, οὐ ιααεγαδ, αῷ ἰϑοϊαϊεά. ἢ1]] οὗ ουτγίους 

5ὮδΔΡΕ, τϑίηρ ἴο ἃ πεῖρῃξ οὗ ἔνε Ὠυπάτεά {εεῖ, ἰογηηίηρ 
της ροϊπί οἱ βεραζγαϊίοῃ Ὀεΐννεεη δ δαάγυ-εὶ- ΕἸΚγεῆ (8 
ν8 }Π|δν τυημηΐηρ ᾿ηἴο [ἢς αἢοῦ) δηά νναάν-εἸ- Μαιγδῃ 
( ν4}1δν πιηηΐηρ ἱπῖο [ἢς6 ὨΙρεγ ἰενεὶ οὗ ἴῃ6 ΑταρδΠ). 
Βιυΐ, 45 {π|5. 1] γαΐῃοσ 1165 οἡ {πε ννεϑί δἰάς οὗ {πε 
Δ δάγυ-εἸ- ΕἸΚύθῃ, 1 σου]ά ποῖ ΡῈ 8α]4 ἴο ΡῸ ὕΡ ἴο 
Θεῖγ, Ετοπὶ [ἢ15 αϊνεγϑι ιν οὗ ορίπίοῃ ἰ{ 85 δνίάεηϊΐ 
(ἢδὲ {π6 ϑδουῖϊῃ Ὀουπάδιν οὗ ἴπε ἰαπα σδηποΐ Ὀκ δοςιι- 
ταῖεϊν ἀείζεγηγίηθά. “ὙἼΠ6 αυεδίίοη, μονψενεν," 88 γ5 
ΟἸαγκ (δεδίο Αἰ ἥας, ποῖεϑ, Ρ. 1.5), “15 οὗ 1655 ργδοίίςαὶ 
ἰτηροτίδηος ἤδη ἰἴ νου] εἾ56 ΡῈ, ονίηρ ἴο {ῃΠ6 υἢ- 
Ῥτοβίαθίες ομαίδοῖεσ οἵ ἴῆς Νερερ." “Ζλαξ ροοίἪ 
μ 1ἴο 5.617," οἴ, χὶΐ, 7. 484-27 (ϑεὶγ [Α4(. Ν.], τουρῇ, 
νοοαςα) ννὰ5 ἃ τηοιϊπηίαϊηου5 γαρίοη Ἂχίεηάίηρ ἔγοτὴ 
τῆς Τεδά ὅεὰ ἴο (ἢ Εἰδηϊίς ας [Ιΐ ννᾶ5 οςσιι- 
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Οἰεὰ ἰῃ 'βϑυσοδϑϑίοη ὃν με Ἡοσγίίεβ (αεη. χίν. 6), 
τε Ἐδπαυΐίες. (εη. 'χχχίϊ. 3 [4]}, ἀπά ἴῃς Ἑοηλῖίεϑ5 
(Όευς. 1. 4). Δα αἰ-Οαὐἀλ (Ἰοτά οὗἨἁ ἐοσίμηθ), τχεη- 
([ἸΟΠΕΩ 850 ἰῇ χίϊ. 7, χίϊ, δ, δηά ργόρδὺϊν 80 

οδ]εἀ το {ῃῸ ψογϑῃὶρ οὗ Οϑδά, οὐ Εογίαης ((α5., 
145.). Ἐν τεδβϑοῇ οὗ {πε πιεπιίοη οὗ “ἴῃς νδ]εν οὗ 
1 ἐρδηοη," βοῖὴε (Κπορεὶ, Κιῖο) νοῦ ἰάἀεητν 1 
ἢ Βαρῖρος, ὈῬοΐνθοη Τιοθαηοη δηά Απι]εραηοη, 

ὈμῈ ἔδοτε 156. Ὧὸ εονίάεξηος ἰῃαΐ [οϑῆυδθ σοησυδϑίϑβ 

᾿Θχίεπαρα 50 ἴα πούίῃ, δπά {ες ὌἼχργεϑϑίοη “ἀπηάεγ 
τιουηΐ Ηεγοη " Νουα ἰεδά τ ἴο βϑιρροβε ἰΐ οἷοβε ἴο 
τη πιοιυπίαδίη, πα ΡΥ ΔΌΪΥ ἴΠῈ6 βαπλα 85 ἰῆε Βδ8]- 
Ηεγῆοη οὗ Τυᾶρο5 11|.. 3; 1 (Βγοην ν. 23 ; ἢεηςε 

ἈΚδυπηεῦ, Κοδίηβθοη, δηά Καὶ, ρεγῆαρϑ στρ λίγ, τεραγα 
ἴ 85 {πὲ ϑαγτὴε ψι ἢ Ῥαπίππι, οὐ Ραποδβ (Βδη]45), [Π6 

Οξεϑαγεα ΡΏΙΗΡΡΙ οὗ ἃ ᾿ἰδίεγ {ἰπλ6. 
 εῦ. 18.-- σαην ἐαγε" : Ποβερῆι8 δᾶγ8 [Π6 νγᾺΓ 

ἰαϑδῖθβά ἢνε νεϑδαῖβ (Αμίϊφ., ν.. 1,19), θὰῈ τῆς γὰρ 15 

ΤΟΤΕ σοΥγΓε ον σαν δένεη, ἰοῦ (δεν, ἤδη βεηΐ ἰγοη 
Κδάεϑῃ-Ῥαγηθα ἴο 5ρὺῪ {πῸ ἰδηά, ννὰβ ἰογίν γδαγβ οἱά, 

δίϊζεσ ψῃϊοῦ ἢε νηάεγεά ἰπϊτίγ- εἰρη γεαῖθ ἴη τῆς 
]ΠᾺΔογηθ59, δηα δὲ {πῆ6 σοποϊπϑίοη οὗ [6 ννᾶσ ννὰ8 

εἰσῃίν-τ-ῆνε γεαῖβ οἷά (5εε χίν. 7-10). [1{ ἰ5 ἐενιἀδηῖ, 
{πεγείογε, [πὶ (ἢϊ5 δηἀ {Π6 ἰοὐΠΊΕΥ σδαρίεῦ τγεοογά 
ΟὨἶΪν {πε πιοῖς γειηδγζαῦ]ε ὄνεηΐβ οὗ ἴῆς ννδγ. 
Ν᾿ 19.--πρύμδπ, ἠοῖ [Ο]]οννοα ποῖα ὃν “πὶ, 85 ἴῃ 

, 4, Ὀυῖ ὃὈν ἰς “Δα δηλ ε4 [561 ἴο Ὁν ἃ 
ἘΕῸΣ οὗ ρεδος" (6ε5,, 1.41.). 

ψεοῦ. 20.----ρι τ, “20 λαγαΐεηι" (οἴ, Ἐχοά. ἵν. ΖΙ ; 

Πευῖ. 1. 390).. Τα πιδδηϊηρ᾽ 15 ποῖ [δὲ (οὐ τηετεὶν 
ῬεγηεαᾺ [Π6ῚΓ Πααγίβ ἴο ΡῈ δαγάεηεά, Ὀυΐ [πὲ Ηξς 
ἀδογεαά [παῖ δ ἢ σῃου ἃ Ὀ6 [ἢ6 παίαγαὶ γεϑα] οὗ πεῖν 

ονῃ οβρϑιϊπαϊε ἱπιρεηίϊεηςθ ΠΠῸ ἱρορ, “ ἐη ογαδγ ἐλαΐ 
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λέ (13τ861) »εῖρἠϊ φχφομέσ. ἐζσ δαρ πον ἐδθ»!." ΤΏΠΗ, 
ονον," ἴτοτα ὩΠ, ἴο 6 ([ἀνουγα ]γ) ἱπο!ἰηεἀ τονγαγάϑ. 
3, “ὁπ. η μοῦ, “2ἀαΐ ἦε (15τ46]) γεῖρἑ ἐοείγογ ἐ67,᾽": 

ΤὨεῖν [δίς ἰ5 ἃ ψαγηίηρ ἴο 411 ψῇῆο ΌΥν Ρεγϑίϑίδθηςς ἰη 
δίῃ “ ἐγεάβιιγα ὉΡ υπίο {παηλβεῖνες ψνγαῖῃ δραίηϑσε [ῃ6 
ἄᾶν οὗ νταῖῃ," εἴς. (Ε οι. ἰϊ. κ,, εἴς.). 

εῖθ. 21, 22.---Ας (ἣε Απακίηπὶ μαά ὕδοη ἰἢδ6 
σδιι56 οἵ ρστγεδί ἴείγού ἴο ἴῃς [5γδϑ] 65 (ΝΡ. ΧΙ. 21, 
εἴς.), {πογα 15 πεῖς δα ἀθα ἴο ἴπε ἰογεσοίηρσ παγγαῖϊνε 
8Δῃ δϑρβοίδὶ ποίίςα οἵ {ΠεῖγΓ Ἔχίεγηγ πδίίοῃ. 

ΨΥ. 21.--- 411 τα Ζ77,16,, 1.6.,. ποῖ αἴϊζεογ. ἔπε Ἴσοη- 

4ι6ϑῖ οὗ [ἢ πογΐῃ δηά βου ννὰ5 σοπιρίεῖδά (Κ οβεππι.), 
Ῥυΐ ἴῃ [ἴῃς οοιῖϑε οὗ [ἢ6 ννᾶσγ οὗ τὭδην ἀδυϑ8 (νει. 1 8). 
“Απά εμέ οἹ 1716 “μαξΖηε," 2.6., ἃ5 (Ἰεγίσυυ βδᾶγϑ, “ ἢξς 
ΚΙΠεὰ τῇοβ6 νῇο [6]1] ἰηΐο ἢ ξαπάς, (ἢ6 γοϑὶ ἢς 

ἜΧρε θά, Ὀυΐϊ αἰζεῦ ἃ ϑδῃοσγί {ἰπ|6, 85. Ψψὲ δάση ἔγοῃ 

Χν. 14, ἴον οᾶτηθ ὈῬδοκΚ αραΐίη." Ὁ ΩΣ, 1, [ῃς Ἰοηρ- 
ῃεοκαά, ἔτοπι ῥ)}, ἦφ., Αταθίς “Ἰεηρίῃ οὐ πεοῖκ " (δηά 
βίδίιυγα) ((65., 14.) ὍΤῆα πᾶηῖα ἀοδθβ ποΐ ϑδϑεηὶ ἴο 
᾿Ἰηαϊςαῖα 4 ἀἰϑδιίίηςί ἡδίϊοη οὐ ἔσῖρα, Ὀυΐ νγὰβ δρρ θά ἴο 
Γθη οἵ δχίγδογαάϊηδγν ϑίδζυγε δηοηρ τῇς Ατπηογίί65, 

δηα 565 ἴο αν δε Ὀοζήῆς Ὀγ τῆτες δηλ 65. ἴῃ 
Ῥαγίίςυϊαῦ (σεα ΝΠ. χιϊΐ. 22 ; [ο5}. χίν. 15; Ππιᾶρεϑ 
ΐϊ. 10). ἽΠΠΡ, 2.6., ποῖ πλέγεὶν ἔγοσῃ ἴΠ6 τηοιηίαίης ἴῃ 
1Π6 βου οὗ ᾿ἀδῇ (Κοδβθητῃ.), νετα ΠΘὈὶγ δηὰ Απᾶρ 

ἷαν, δι 411 τῆς Π1Πν σουπίγν οὗ Ῥαϊθβϑίίηςθ, εχ ρ]δίηθβά 
αἴτεγννατβ ἴῃ [Π15 νεῦβα Ὀγ [ἢ6 εἊχργεβϑϑίοη “8}1 τῆς 
τηουηΐίης οὗ υἀ4ἢ," δηαὰ “411 τ[ῆ6 πιοιηΐαίη5 οὗ 
195-861. Οη Ἠξερήοη δηά 1) ερῖς 5866 χ. 3, 38. 
«“»4.-μαδλ" (“ἃ ρἷαςε δρουπάϊηρ ἴῃ ρύδαρεϑ; 866 29Ρ, ἃ 
οἰιϑΐογ, γί, δὴ}, ἴο [δϑίθη ἰορείῃετ), ἃ οἰἐν ἰῃ τῆς τηομη- 
ἰαΐη ἀἰϊδίγιοϊ οὗ [ἀδῃ (Χν. 50), ἃ ἔεινν τη 1]65 δον. 

οἵ Ηδργοη, δηᾶὰ 511} σεϊαϊηίησ 5 δηοίθηξ Ὡδηπὶδ 
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(Κορίηβοη, }α],, 11.,194-5). “2 εείγογεα {ἦεηε τοῖν 

φοτίλ 0617 οἱϊ26 5. : Ὑεῖ ἴῃῆς πεχί νεῖβθε βῆονβ (δῖ ἃ 
τετηηδηΐ οὗ {π6 ρορυϊαξίοῃ οβοαρεά, νῆο 5θεπὶ ἴο ἢᾶνε 
αἰζεγνναγαβ τεϊυγηθα δηά οσσυριεα Ηδρτοη, ψῆθησα 

{πεν ννεῖα ἤηδ]ν αἀτγίνεη ὃν (δ]ὲ (χίν. 12, εἴς., χν. 
13,14; 866 ποῖα οὐ χ. 36-7 ᾿). 

νοι. 22.--Πσν, ΓΟ] ονεά ὈΥ ἃ ρίιτγαὶ ϑυδήεοξ 
(δ 147, α.. “171 116 ἑαρμεὶ 977 ἐΐο εὐξέαγεγι 977 75 γαφί": 
(4]1εἀ τῃεῖτβ, θεοδιβε {πεγ αἰζεγνγαγάβ τοῖς ροββϑοθϑϑίοη 
οὗ 1, δηά ποῖα ἰξ δὲ {6 {1π|δ ἤθη τἢϊ5. ὈοοΪκς νν85 

τυ τθη, “ σασα" (ϑεε χ. 41); “ σαΐλ᾽ (8 ν]ηερτεϑ5): 
Α τουδὶ οἰϊν οἵ μι ἰβεία (κι, 3; 1 58η). νἱ. 17); 
[ῃΠ6 ἡδίϊνε ρἷαςε οὗ (οἰϊδίῃ (1 58πηὶ. χνι. 4) ; τνῖςε 
βΒεά ἴο Ὁν ανία ἀυτγίηρ 5 ρεγβϑεουςίοη ὃν 588] 
(1 ϑ8π). ΧΧΙ. 10-15, ΧΧΝΙ. 2-4; Ῥϑαΐπι ἱνί.) ; σδρ- 
ἰυγεά ὃν θανίά (1 (ῇτγοη. χνίϊ. 1) ἤ; οπβ οὗ {ῃς 
οἰ{[ἰ65 ἐογ πε Ὀγ Ἀεποροδηὶ (2 (ἤτοη. χί. 8) ; ἴακεη 
ὃν ΗδζΖϑοὶ, Κίηρ οὗ ὅγγία, ἰῇ τῆς {{π|ὲ οὗ Τοδϑῇ 

. (2 Κίηρθ ΧΙΐ. 17), δῃηῃά δἀρδίηῃ ίακεη ὃν [ἰζΖχίδῃ. 

(2 (βγοη. χχνί. 6). [Ἃ{ ἄρρεαῖβ ἴο ἢανε Ὀδεῆ δη 
ἰη]δη οἰΐν, οἡ [δες Ὀοζάετβ οἵ Ῥἢὶ]Πϑεα δἀπα Τυ4ἢ. 
115 οἰΐε ἰ5. υπϊκηόννῃ, θὰ ΡγορδΌὶν :ἀδηςοα] ἢ τἢς 
Ὧ11] πον οαἰ θεά Το1] ε5 ϑαδθῇ, ἴδῃ τλῖ]65 δαϑί οὗ Αϑῆ- 

ἀοά, ἀπά δϑοιῖΐ ἰδῇ τ1165 δου Όν εδϑοὶ οὗ ΕΚκιοη 
(δες δι 5 264, 21εἰ. ἱ., Ὁ. 656). ᾿“4.:}-ἀδαΐξ (“ἃ 
[ογτβε 4 ρἱδςς," οἵ “ σ451]6," ἔγοπι τιν, ἴο Ὀ6 ϑβίγοηρ). 

1 ΓΠ6 ΘΑΙΥ οδιῃρδὶρηδβ οὗ Τ]οβϑῆυα πιδύ, ἃ5 Εννδὶ ἃ {πη Κ5, 
ἤδνθ Ὀοσηθ τγοϑοιθδηοα ἰο ϑυδάθδη ἱπουγϑίοηβ, ἰγγθϑι 5 [1016 δὲ Ὁ 
1Ππ6 {1πη6, Ὀὰϊ ποΐ τραποϊηρ [Π6 σΟὈΠΕΓΥ ἴο σοιῃρ οίθ 5] οἴ οη 
(Εννα! 45 σεσολζελέε, 1ὶ., 30). 

ἦ Τὴ τε Ῥδγᾳ]]θὶ ραβϑᾶαρθ (2 54πὶ. νἱῖ1}. 1) ἴογ ““Ὁδίῃ δηὰ 
ΠΟΙ ον 5 ̓ νε ἤανε Μείμερῃ- 8- δι πηδῇ, “πὸ Ὀσιά]6 οὗ {86 
Τηθίσορο Ἱβ ̓᾿᾽ ((εβθηϊαβ, 611), οὐ “"τὴε Ὀγιἅ]6 οἵ 186 γιὰ, 
Ζ.6., ἴῃ 6 ϑυρτεηδου (Εν! ἃ δηᾶ Βουίμδαυ); εἰἴδεσ 4 ἀἰογθηΐ 
τΟδαϊηρ, ΟΥὙ Δη ΘΧΡΙΔηδίογυ τεηογηρ.. 

12 
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Θερί. Ὧ)ηά Νεῖν Τεβίαπιεηπί (Αςῖς νἱϊ]. 40), ἼΑζωτος, 
Δ ἰηἸαπά ἴοννη, ἴἤγεα πΊ1165 (τοηλ [ἢ Μεαϊζογγαηθδηῃ, 

Οἡ δη δπιίηεηςο, ἀροιΐξ εἰρῃίεδη τη1165 πούζῇ οἱ (δζΖᾷ : 

αἰϊοιίεἀ το Γυἀδῇ (Χν. 47), Ὀαξ, { ἰακεη ὃν ἰἴ, δοοη 
τεσονεγεά ὃν ἰῃς ῬῃΠιβίίηςβ, οὗ ψῆοβα ννούβῃρ οὗ 
Ὀτύάροη ἰξ ννὰ5 [ῃ6 Ρῥγίῃς!ραὶ βεαΐ (1 58π|. ν. 1ἱ, εἴς"). 

Τ1Κκὲ (4ζΖα, Αϑῃϊκείοη, απὰ ΕΚτγοη, 1 ννὰ5 οἴϊθη ἐθ- 

πουπορα Ὀν ἴπ6 ριορῆείβ (5866 Ϊεύ. χχν. 2ΖΟ ; Απιοβ 

ἱ. 8, 11. 9; Ζερῆῇ. 11. 4; Ζεςῇ. ἰχ. 6). Α5 ἰξ οοῃ- 

τηδηδα ἴῃς επίγαησς ἔγοιη Ῥαϊδϑίίης ἴο Εργυρῖ, 1 ννᾶὰ58 
Ῥεβιορεῖ δηά σδρίιγεά ὃν Τατγίασ, τῆς ρεπεγαὶ οὗ 
ϑαΐροῃ, Κιίηρ οὗ Αϑϑυτγία, δθοιιξ Β.Ο. 716, Ργορϑοὶν ἴο 
[γτυϑίγαῖα τῆς δασὺς θεΐνεεη Ηεζείκίδῃ δπά Εργρέ 
([58. χχ. 1) ; αραίῃ, δἴζεγ ἃ βίεσρε οὗ ἔννεπίγ της γϑαῦϑ 
(ἀςςογάϊηρσ ἴο Ἡεγοάοίμ5), [ἃ ννὰ5 ἴακβὴ Ὀν Ῥϑαπηης- 

τἰσῆι5 (Ηεγοά., 11., 1.5.7) δρουξ β.Ὁσ. 630οθ. Τπμοιυρῇ 

ἀεβίσγονεα ὃν τῆς Μδοσαθθαβ (1 Μδςος. χ. 77-84, Χὶ. 4), 
1 ννᾶὰ5 αἰϊεγιναγάβ γα Ὁν τ[ῃ6 Ἐοπιδη σοπηείδὶ, 
(δδίηϊι5 (1οὈ5ερῇ., Αμ{φ., χὶν., 5, 3) ΒΟ. σα; νᾶβ οὔῇβ 
οὗ {με ἴοννῃβ δεηιεαίμῃεά ὃν ΗἩεγοά δε ἀτεαΐ ἴο 
Θδ]οπθ, δί5 βἰϑῖεσ (Ἰ οϑερῇ., “μζφ., κνῖϊ., δ, ὃ 1). [Ιῃ 
(Ὠ γβείδη τἰπγεβ 1 θεσαπλα δῇ Ἔρίβοορϑὶ οἰΐν, δηᾶά [[5 
Οίβϑῃορ να8 ρίξεβεηΐ αἱ τῆς (οιηοῖ! οἵ Νίος, Νον 
Ἐςαα, ἃ 5.2 4}} δῃάᾷ ροοῦ Μοβίεπιὶ νη]αρσε (Εἰ τεσ, 
αΐ, 111.. 220, εἴς.). 

ψεῦ. 23 (Οοηρίρηο οΥΓ ἐζε ΜΜΙαγγαίΐζοσ 97 7οελμα)ς 
(Οογιφιο515).----“ Τοοί {λδ τὐλοίρ ἐαπαὶ " (ςἴ. νετ. 16, χὶϊ. 7, 
8, εἴς.) : Τῆς βἰαϊθπηθηξ ννᾶ5 ἴγιΒ ἰὴ ἃ ρεηδγαὶ 56η56 : 
7οϑῆυα ἢδα ονεγγιη [6 ννῇο]ς ἰδηά, δηὰ Ὀγοόίδη {Π6 
ρονεῦ οὗ ἴῃῆ6 (δηδδηϊζθϑ, δηα ἰζ ΟἠΪν τεπιαϊ θα ἔογ 
τὴς Ομ] ἄγε οἱ [ϑγ86] ἴο οϊονν ὉΡ δηά σοπιρ]εῖς ἢἰΐς 
οοηηπεοῖθ. δξηςε [ἢδγα 15 πὸ αἰϊἰβοσερδήον Ὀεΐνεθη 

(η15 δβϑογίίοη δηᾶ Χίϊ. 1, εἴς,, χνὶ. 14, εἴς,, Χνὶϊ!, 
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3, ΧΧΙΙΠ, 5, 12,13. “ Αεωυγαϊηρ ἴο... 2 ἴἥοσες": 

566 Εχοά. χχίϊ. 22, 27-33 ; Πεαΐ, νἱΐ. 12, 22-26, 
ὑνἤεηςα ἰἴ ἀρΡεαζβ (μαΐ ἀοά δά ποΐ ρτοπ!βεά ἴο εἊχίεγ- 

ΓυΪηδῖα δὲ οηςα 6 (δηδαπίΐθϑ, Ὀὰΐ οηἱν ὃν {116 δηά 
{π||6, δηά δά πιαάβ (ἢ [ι]β] θηΐς οὗ ΗἸ5. Ρῥτοιη 565 

οοηαϊτίοημα!] οὐ (6 οβμδαάϊεησα οὔ ἴμῃε [ϑγδεηΐθϑ. 
“ ροἦπα ρᾶανε 11 707 απ 1567 21αλ16 6: 8δο ὃν 7έσιδ, ποῖ ’ 
Μοϑβδβ ; ὃν ἰῆε σοεῤοί, ποῖ τῆς 1,ὰνν, Μὰ ἱημεγε {6 

Ῥτογηῖ565 (Κοη. χν. ὃ; ΗδρΡ. χί. 1.3, 40). ΠΡΓΣ ἀεηοῖδβ 

ἃ ἰαϑίίηρ ροβϑεβϑϑίοη, ἢδηάεα ἄονηῃ ἔγοπὶ ἰδίμεσ ἴο 
80ῇ (536 1 Κίηρϑ χχί. 3, 4; δηά Νιυπρ. χχχνί. 8, 
ΏεγΘ 1 15 νι ἀθηςν ἢοΐ ϑυποηγτηοιι5 ΜΠ Π}}}). 
«Αωογάἤρρ ἰο ἐμεῖγ ἀξυέξίοης ὧν ἐμοῖγ ἐγίδος ": ΠΥΡΌΠΡ, 

Οἷυτγ. οὗ ρΌπΡ, τί, ΡΠ, ἴο αἰνι!ἅάς, ἤθτε ἀεξηοῖθϑ [ἢς 

αἰν᾿ϑοηβ5 οὗ ἴῃς ἔν εῖνα {065 ἱπίο [Δ π111}165 δηα ἤουβ6- 

ΠοΙά5 ; 80 ἴῃ χίϊ 7, χνὶ. τὸ ; 1 15 αἰδὸ υδεὰ οἵ [ῃς 
σΟυΓ565. ΟΥ̓ οἶᾶθθεβ οὐ ἰε ρτίεσίβ δηᾶά 1,ονἱῖ65 (1 
(Ὠγοη. ΧΧΙΙ. 6, χχίν. 1, ΧΧνί. 1-12}; δηά οἵ {}}}}- 

ἴᾶγν ατίδηρειηθηΐβ (1 (ἤτγοη. χχνῖϊ. 1). [Ιπ {Π6 ἰδϑβῖ 
οἴδιιβα, ὥρῷ, ἴο γεϑβί (οἴ, χίν. 1.5), ἰ5 ποῖ ἰουηά ἴῃ {δε 
Ρεηϊζαϊευςῆ. 
ΤΠ Ἰαϊίεν ἢ] οὗ [15 νεῦβε (23) 15 ἰηιγοάδιοίογν ἴο 

[Πε βεοοηά ρατί οὗ [δ Ῥοοϊς, νι ϊοἢ {γεαΐβ οὗ ἴῃς ρϑΐ- 
[οη οὗ [ἢ ἰδηά. 

ΓσΗΑΡΤΕΚ ΧΙἧ]. 

ΤῊΙΒ οἤαρίεῦ ἰ5 ἀεϑίσηεα ἴο θὲ ϑυρρίεπηθηΐαγν ἴο 
σμαρίει χ. δηά χὶ. Ετοπὶ ομαρίειβ χ. 40-42 δηά 

ΧΙ. 112-77 ἃ ἰ5 δνιάεης (δαὶ ΪΤοϑῆυδ πιιιϑὲ ἢδνε 
5ἰαίη πού Κίηρϑ δῃά σοπαιεσγεα πηούε οἰζ65 [ἤδη δγα 
Ὠδιηδά ἴῃ [ἢοβε σμαρίετϑβ ; δηά, ἐπεγείογε, ἴῃς οἠβϑίοῃ 
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5. ΒΡΡΙΘα ἰη [5 οἢαρίοί, ψὨΙοἢ 5. τῃ05 ἰπά!σρεη8- 
ΔΌΪε ἴο [πε οσοπιρ[είεηθθα οὗ {πε Ὠίβίοσν. Εἰγδί, ἰῃ 
νεῖβ. 1-6 τηεδηίίοη ἰ5 πδάε οἵ ἴῃς Κίηρϑ δηά σοιηΐγν 
σοηαιοίοα Ὁν Μοβαβ οἡ {πε δαϑβί δἰάς οὗ ᾿ογάδῃ ; δηά 
Ὠδχῖ, ἴῃ νεῖβ. 7-24, οὗ πε σοηαμοϑδίβ οὗ Ϊοϑῆθα οἡ 

1)6 ννεβὲ οὗ Τογάδη. ὍΤῇῆα ἴδοϊς (ῃδὲ [6 ντῖῖοσ ἀοα8 
ἠοῖ {{π||ξ Ὠἰτηβο! ἴο δῇ δοοουπξ οὗ {πὲ σοπαμεϑῖβ οὗ 
]οϑῆσυδ, Ὀὰΐ πηοπίίοηβ ἴἤοβα αἷθο οἵ Μοβεβ (νεῖϑβ. 1-6), 
8βῆονβ ἐῃαῖ ἢ15 ἀεβίρῃ [πσγουρῃουξ ἴῃς ΒοΟΚ 5 ἴο γεϊαΐς 
(6 σοηαᾳιεβίῖ οὗ (δηδδη 85 ἃ 2700} οὔ σοα᾽ς ,αλίλ)ηί- 
Ὠ655 19 πῆς οουφηαη11. 

γεύ. 1.-τῦϑοϑπ . . . ἼΞΙΞ, 8686. ηοίε οἡ ἰ. 15. Τῆς 
Π ἴῃ ΠῚ 8. Ιοσὰὶ (ὃ οο, 2, 4). “γον ἐδ γῖνογ 
(ἰοτγεηΐ ἢ “44γϑπορ" : Τῆς Ῥουπάδιν Ὀείννεεη Μοδρ 
δηά (ἢς Απιοτῖῖεβ (ΝΡ. ΧΧΙ. 1.3), αἰζεγνναγάς θεΐννεθη 

Μοδὺ δηά Κδυρεη (θευῖ, 11. 24, 36), πον τὰς αν 
οἰ δ)εὖ, ννϊ ἢ ἤοννβ ἰηἴο 186 εαϑβί οἰάβ οἵ [6 Πεδά 
568. ὋΔοοογάϊηρ ἴο (ἀεβεηΐι5 (267.), ΤΠ) γιὲ Ξε 7155, γι 5}- 
ἴηρ, τοδγίηρ, 2.6., τοαγηρ βίγεδαῃη, “Οἰογρεδη," 566 χί. 3. 
“Αρμά αἱ ἦε 2ἐαΐρ" (ϑ8ες ηοΐα. οἡ Αὐδρϑῇ, 1. 16): 
Ηδετς ἰ5 πιεαηΐ (δὲ ροσγίίοη οὗ ἴπ6 ἀεργεϑϑεα ρ]δίη 
ηον τεὐηεα ΕἸ- (Πότ, οα (ἢ εδαϑὶ 546 οἵ [ογάδῃ. 

ψεῦ. 2.---Οὐες -δδηε (Ἠεβῆροη, Αὐζῇ. Μεγ), τῆς 
οδρὶία] οὗ δϑίβοη, (εῈ Κίηρσ οὗ [6 ΑπιοΙϊίεβ (566 
Νυρ. χχί. 21-26), δϑϑίρῃβα ὃν Μοβεβ ίο Ἀευρεη 
(1οϑῇ. χί. 15,17), Όν ψῇοηὶ 1 νὰ τερ] (ΝΟ ΠΊΌ. 
ΧΧΧΙΪ, 37); δἴεγναγαάβ [ἴ σαῖς ἰηΐο ἴῃς ρΡοϑβϑεϑϑίοη οὗ 
τῆς (δάϊζοϑ, ρον (88γ5 Καει]) Ὀεσαιβε ἰἰ ϑίοοά οἡ 

ΞΈξξξξξεξξιςι το οτος τι τς τ τς τὰσοτες 

. ΤῊ ψογὰ ὉΠ) 15 ἅς ἱνεά Ὀγ Πδδῃ ϑίβδῃϊθυ ἔγοτῃ ἀοπ, ἴο Ρο6Γ- 
ἴοταίϊβ (.5 22. αμαᾶ Ζαΐ, Αρρβϑῃηά., Ρ. 496); ἰὑ δηϑνγοῖβ ἴο {88 
Ατδῦὺ. ““'νδάν,᾽ οὔ ψιζογοουγβθ, ψῃ]οἢ 15 δουηδίϊ 65 8η 1Π|- 
δἴιαοιυβ ἰοτγθηΐ, δὲ. οἰ 6σβ, ἃ ὉὍΤΟΟΚ, ἃ ΟἿ σμδηησὶ, ΟΣ ν4]1]6Υ. 

ἔοι 118 ἀἰδεηοἰίοι ἔΌψα 1}, 886 1. 4 (μοί). 

ςς 
ῥ 
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ες Ῥογάεογ οὔ πεῖν ΤΠ ογιΐδηςε ; δηά ἰἴ ννᾶβ δϑϑίσηῃηεά 
ἴο ἴδε 1,ονῖε5 ([οβἢ. χχὶ. 29). Ὶδἤἴδγ [ἴῃς σδριἰνιν 
ἴ ννὰ5 τείδκεκξη Ὁγν [ῇς Μοαδρίζες, ἴο νῃοηι ἰξ δά 
οὔ ρίη!ν θεϊοηρσεά (ΝαΠὉ. χχὶ. 26), ἀπά ἐδπι5 θὈεσδπΊα 
ἱποϊυάεά ἴῃ τῆς Ρῥγορβμεῖίϊς ἀεηιποίβιίί οηβ ἀραίηϑὲ ΜΟΔΌ 
([54. χν. 4, Χν!. 9; 76εγ. ΧΙν. 2, 45-4727., Αἱ 8. 
Ιαῖογ ρεγίοά, δοσςογάϊηρ ἴο οβερῇυβ (44 φ., κνι., 14, 
ὃ 4), ἰἃ ννὰβ ἀραίη ἰῃ [ἢς ροβϑεβϑϑίοη οἵ [ῃς εν. [ 
Ϊαν οἡ ἴῃς Ὀογάεγ Ρεΐψεε (δά δηὰ Ἀδυθδη, πλίάνναν 
Ὀεΐννεεη τῆς Ατγήηοθη δηα ᾿ῦῦοΟΚ, δηὰ ἡθδῦὶν ορροϑίΐα 
ἴο ἰῆ6 επίζαηοα οὗ [ῃ6 ]Ἰογάδη ἰπίο (6 Πθαά 864. 
ΤΠ τυΐϊη5 οὗ {πε τπηοάδγη ᾿ΠἸεδᾶμ, οὐ δδαη, ἵεηῖν 

ΓᾺ1]65 δαϑί οἵ τῆε Ἰοτάδη, δηά, δοοογάϊηρσ ἴο Νοη 
Καϊτηδύ, πλοσα [ἤδη ἃ πη6 ἴῃ οἰγουϊξ, ἂα σϑαρροβεα ἴο 
τηατῦῖὶς {π6 σἰῖε, ᾽.4,γ6ό- δγ (τς τυΐϊη5," ρίαςε οὗ νῃϊοῃ 
(ἢ6 ἐοιηάαίζοηβ αἵθ ἰαίάᾷ Ῥᾶσα ; τί. ὙΨ, ἴο θὲ Ὀᾶγα, 
δ αά), ἃ εἰΐν οἡ ἴμ6 πογίῃ θδηῖὶ οὗ [ἢε Ατηοη, δϑϑίρηθά 
ἴο {π6 {{|06 οὗ ἘδύΡοη (Χίϊ. ο, 16), οὗ ννῃϊο 1 [ογηγοϑά 

(ῃῆ6 πιοϑδί ϑουϊζῇευὶν οἰΐγν ; αἰζεγνναγάϑ σαῆηα ἰηΐο τῆς 
Ροβϑϑϑϑίοη οὔ {πῈ Μοδρίίβ (76ζ. χ νη. 19); πον “4γάγ, 
οη ἴδε πούίῃ εἄρε οἵ {μ6 τανίης οἵ ἴῃς Μο)]βθρ ((Ἰ γ᾽ 8 
816. 4 “|45). Βυτοκῆδγαΐῖ, ἢ 18 52, ἰοιηα [ἢς τυη5 οἡ 

{1ὴ6 εἄρε οὗ ἃ Ἂμ ονετ]οοκίησ τῆς τίνεγ (7 γασυείς, 
ῬὈΡ. 372-4). 1 ννᾶ5 αἰδέίηςι ἰτοπὶ ἴμ6 Αὐοεῦ Ὀείοιε 
ἘΔΌΡΑΙΙ Αἰησπηοη, ἰη ἴῃς ἰαηά οὗ (δά (βῆ. χὶ!. 2 5), 
Ὀυΐ ἀρρδαῖβ ἴο ἢᾶανα Ῥεδϑῆ οςοιυρίεα οἡ (ες ἢτβί δο- 
αυϊπίιίοη οὗ {τῆς τεγγίϊϊοσν ὃν ἴῃῆς Οδαϊίεβ, δηα ὃν 
{π6πὶ ἴο ἤᾶνε Ὀδδη τγαρυ}]}] οὐ ἰογΠεα (5εε 61] οἡ 
Νυρ. χχχὶϊ. 34, δηά οὐ [οβῇ. χι!. 25). [1ἰ [5 δἷϑο 
ἀἰβείπος ἔγοπλ {πὸ Ασόὰσγ ἰπ τῆς τῆρε οἵ υάδῃ (1 

} Ασοοτάϊηρ᾽ ἴο ΚΊορογί᾽ 5 τἸὯδ}0 ἰἴ 58 ονεῖ 4,000 ἔδθεΐ δθονβ 
ἴδε )οδὰ 566, δηᾶ δρουΐϊ 3,000 ἔδεϊ ρον ἴῃ6 ἰϑθνεὶ οὗ [ῃ6 
Μαοαιϊλθγγδηθδῃ. 
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Θ8πη. ΧΧΧ. 28). ὕΠ5Π ΠῚ, “ἀπά ἐμ 116 τε 97 146 

07 7γοη:} (οὐ Μαϊεγοοιγβθ) " (θεὲ δνεῖζε, ἔδυ), 24., ἴῃς 
οἿἿν ἰὰν ρδύίν οὔ, απ ραγίϊγ ἴη, {πε Ατηοῦ, οἡ δῃ 
ἰϑ]δηά, ποῦν Ατγαανσ. Βιυῖ ρεγῆῇδρβ ἰ[ἢςΞ ψογάβς δῖβ 
ΘἸΠΠρτσα], ἀπα τπλοῦα ἔν ἐχργθϑθεα ἰη χίϊ. 9, 16 ὉγΥ 
ὈΠΠ 3 ἽΝ, ὝὩΠῚ, “ ἀγα ([τοπ) Ζἦδ οεἱέν τυλξολ ἐς τη ἐδέ 

γη:αε 977 116 1ογγοριΐ " (να! εν, Κι 61). Τῆς οεἰΐν τδ05 
Τεοίεσγεα ἴο ἴ5, ηοΐ Ατοεγ, ρυὶ 4γκγ, “οα (Νυπιρ. χχί. 

15, 2ὃ ; Ἰ)ευῖ. 1, 36), ἢδαῦ ἴῃς ϑδροῖ ψίεσγε [6 ΠρΡΡΘδῦ 
Δύποῃ (561} δαίεἢ) τεςεῖνες. [6 ἐπ ραΐαῖν ΝΑ 4116] 
(Νυπιρ. χχί. 19), οἡ ἃ ἢ] Ῥεΐνεεη πε ἴννο ἰούγεηίς, 
ΘΓ δύξ 5111 [ῃ)6 συΐϊῆθ οὐ δὴ δησϊθηΐ οἰἱἵγ (Βιγοκ- 
Παγα τ 5 72 γατείδ, ῬΡ. 372-4, δαηῃὰ Ατί. “Ατηοη ᾿᾿ ἴῃ 
ϑηλ5 } 26. 2) 1ε:.); Ῥτοραῦὶν Βαϊαὶς επί ἰοῦ ἴο 
τηεεῖ Βαϊδαδαπὶ (Νυρ. χαχίϊ. 36). [{ τῇδ ἠοῖ Ὀὲ 
ςοηΐοιηάεαά νι ἘΔΌΡΑΙΠ-ΜΟάΡ, νος ἰᾶὰν ἴδῃ οὐ 

ποθη τπλ1165 δουτἢ οἵ ἴῃ6 Ατῆοη. ὅεε Ἡβρηρβίθεηθεῖρ 
(ΟδεολλἼηοδίε ηέδαη,ι5, ῬΡ. 234, εἴς.) δῃά αἷβο Εἰίοσ, ἴῃ 
ορροϑι(ίοῃ ἴο Ἀδἰδηά δηὰ τηδην πηοάδγῃ βοθοΐαῦθ ννῇο 

ἰἀεηεν τς ἴνο. ““Ζαζ Οτρας,"  2.6., α ταουηϊαίηουϑβ 
αἰσίτςς δου οὗ [6 ]αῦοΚ, ΤΤῇα οἴμεγ 8 αι] δδὰ 
Ὀεϊοηρεὰ ἴο Ορ, δῃηὰ {ες αῦθοκ νὰβ ἴῇς αἰϊνίϑίοη 
ῬὈεΐνδεη ἢετ (ϑεε ποΐε οὔ νεῖ. 5, δηὰ οἴ, δα. ἢ]. 
12, 13), ΑΒ ἰ5 υϑ8] νψ τ ἢ ρεορταρῃϊοαὶ πᾶῆηθ5 ἴῃ 
Ῥαϊεϑίίης, (Ἰ]εδα (ΗΕ. 611-44) ἀεβογιθεβ [6 ρῇῃγϑοί- 
οδὶ αβδρεοΐ οὗ [6 οοιπίγν, ἀπ πιεδηβ “ἢ αγά, τοσκΥ 
Τορίοη," σοηίίαϑίεα νι Βαβῆδῃ, “ἃ ἰενεὶ, [δ] 6 
ἰγαςὶ, Τῆς πᾶῖηὲ Ἵν), “Πεὰρ οἵ νι ξπεββ" (αεηῃ. 
ΧΧΧΙί. 47), ταν, ΌὉῪ ἃ οἤδηρε οὗ νοννεῖβ, ἢανε Ῥβεη.. 
ἰογπιεὰ ἔγογη [(ἢ1ϊ5 νογά. Τῆς “γἼαῤῥοξ " (ΥὙὐν- δα, 

ΣΎ, τ, ““ Π41} οὗ 2.6 Οτ]οδα,᾽᾽ ἴοσ, 45 ἴῃ6 παπῖθ οὗ ἃ ρίδοθ, 6 
ψοτά τη Ηθῦτγονν σ᾽ ΘΏΘΓΑΙΥ 45 [Π6 διίῖο]α (οἵ. ΧΙ]. 25, 31, χυ]!. 
Ι, ΧΧΊΪ. 9, 5866 67.., ὃ 109, 3). 
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αἰἴπογ ἔτοπὶ ῥ8, ἴο ρουΐ [ογέῃ, ἴο ριυϑῆ ἔοσγίῃ, οἵ ἔγο 
Ῥϑξὲ, ἰη ΝΙρῆ., ἴο ννγεϑίῖε ((65.; σεη. χχχη. 24), τίβε5 

ἴῃ {Π6 ρἰαίεδιι εαϑδὲ οἵ Εἀιεδά, δηά, αἴζεγ τεοείνίηρ 
Β50ΠΊ6 {τ θυΐαγν βίγεαπηβ, οὗ ννηϊοἢ οὐδ σοπΊθβ ἔτοπὴ 
ἈΑΡΡΔΙΠ-Ατησηοη, ἴμῈ σαρίία] οἵ [ῃ6 Ατητηοηϊίε5. (2 
Θδγη. Χὶ.), [4115 πο τῆς Τογάδη, [ογίγ-ῆνα πλ1]165 ἡογίῃ 
οὗ {ῃ6 Ασηοη, δροιϊζ ἢ4] νὰν θεΐνεεη ἰῃς 568 οὗ (δἱ!-΄ὸ 
Ιεα δηά {πε Πεδὰ ὅεα (Ρογίεγ, Ατί. ἰῃ ϑυλ τ᾽ 5 820. 
2)1ε1.). Τὶ ννὰβ ογοβϑθεά Ὁγ [ϑοοὺῦ οἡ δὶβ γτοδά ἔγοπὶ 
Ἡδγδη (αεη. χχχίΐ. 22 [237}, ἀπά ἰ5 πον οδ]1εἀ4 7͵ααν 
Ζπγέα, 1.6., 'αε ἰοτγεηῖ,. “716 δογαγ οὗ ἐἦσ εὐϊἐαγε7ι οὗ 
“»ηπημορ" : ῬορυΪαυν 50 σα]1]ε4, Ὀοϊῃ ἤσγε δηά ἴῃ δα. 
11. 16, Ὀδοδιι56 τῆς ἙοὨΙ]ἄγθη οὗ Απηηοη παά ἢεϊά τἢς 

ψΏοΪε εγγογν θεΐνψεεη (ἢ6 Αὐῆοη δηά δῦΡοϊ, {Π] 
ἀἰβροββεββεά οὗ 1 ὃν τῇς Απιοῦίῖες (Επιού65), δηά 
511} σοητπιαα ἴο οἰαίπι ἰἴ (πάρα Χχὶ. 112-22). ΟἸἰ ἢ 6Γ5, 
ἤοννενεῦ (45 Κι 611), (λιηἰς ἴηι τῇς Ὀογάοθγ ἤθεα πηχδδηΐ 
ῖ5 ἰῆς Νὴῆγ Απηπιοῃ, ο4|1εΔ (6 ὕὔρρεσγ ᾿δΌοϊς, οἡ 
(ἢ6 Ῥδῆκ οὗ νῃϊοῦ οἰαηάς Βαρῦδῖ ΑτηπΊοη, δηὰ 

ννηϊσἢ, δοσογαάίϊηρ ἴο {Π6πΠ|, 15 ἴη6 δοιζος οἱ ἴῃ6 Τονναῦ 

7]400οιΚ. [Ἃ}{{πἉἰϊ5 οσοιβθε ποιίῃννατά δηὰ ννεβθναγα, 
ῬὈεΐνεεη ΒΑΡ δῇ δηὰ σδάδζγα, 1 ἰογηχεὰ [6 Ῥουηάδγν 
Ὀεΐνεθη τῆς Απηηηοηϊίδ5 ἀπά τῆς τεγγιτοσυ ν]οἢ δά 
Ὀεδη ψτγεϑίθά γοηλ [ἢ6πὶ Ὀγ ἴῃς Απιοτγίῖ65. 

ψεῦ. 3.-.-.ρηάεγ, ““1πα (ἢὨ6 τεϊρῃηεά ονεῦ 206 
“4γαδαλ," εἴς. : 2.4., [Ὡς Κιηράοπι οὗ ϑδίμοῃ σοπιργίϑεά 
{ῃ6 ψῇο]6 οὗ [Π6 Αγδῦδῇ οὐ (μόν ὈῬεΐνεεη [ῃς [,4ΚῈ 
οὗ ΤΙΡεγίας δπάὰ (πῆς ᾿θεδὰ 588, ΠΨ9, 866 χί. 2. 

« βειλ-,εφλζτεοΐλ" (Ὠουβ6 οὗ με τναϑῖεβ ; Ηδερ. Βέιἢ- 
ἢ ́-ν5}1-πηδί}), ἴῃ ἴῃς ἀδϑεγίβ οἱ Μοδθ, δὲ ἴδε εηά οὗ 

ΝΠ 15 βοστα ψγζίθη ἕο "1, ([η6 ἄδρεΈ 88 ἴογίβ Ὀθίηρ οτητἰεα 
(δ 20, 3, δ). 
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[δὲ Ὠεδά ὅεα (Νυγρ. χχ αὶ. 48, 409); δ]]οἐεα ἴο 
Ἐδυῦδθη (Τοϑῆ. χὶϊ. 20), θυϊ αἰζεγνναγάς ἴῃ πε ροβ- 
βεϑϑίοῃ οἵ Μοδῦ (ΕΖεκ. χχν. 95. ““4ςλάοϊ- έεραἦ᾽᾽ 
(ΗερΡ. ᾿Αϑῃ.- ἀδιῃ-Πρ- ΡΊ5-σ 8), ποῖ Κηονη, υϑεά ἤθε 
Δηά ἴῃ ΧΙ. 20 ; [επῖ. Π|. 17, 85 ἃ ὈΊΓΟΡΕΥ πδη6, Ὀιΐ 

ἴη Τεαΐ. ἰν. 49 ἰταηῃϑ αϊεα “ δ2γΖηρος 97 δίεραλ. ΑΚ 
ἴο [π6 πηεδηΐηρ οὗ Αϑμάοςῃ (1. “ ρουτγίηρϑ οὐἱ, ἔγοπὴ 
εν, υπυβεά, “ἰο ρου ουΐ, 58:5 ποΐε οὔ Χ. 40) 
ορίηΐοηβ αἰβαγ, θυ ννβεῖμεσ ἰγαηϑίαϊεα ορείηρβ, οὐ 

ϑίορεϑ, οὐ τοοῖβ, 1 ργορδθὶν ἀεηοΐες ϑοπὴβ Ρρδοι]18Γ 
[εδΐυγα οὗ {πε σουπίγν, δ ἴδε πογίῃ-εαϑὲ Ὀοσγάθγ οὗ 
(6 ἀδϑοογί, Ρν 16 Πεδά ὅεαΑ. “ὋῪῆςαλ᾽"} (“ἃ ρα ἢ 
οΥΓ “[ταρτηεηΐ," τί. 285 [υηυ1564], ΟΠ] 4. ἔο᾽ οσαϊ τ, 
ἀϊν[4ε), 15 αηκηόνη, Ὀὰΐ σεπεγα!ν σδυρροβεά ἴο ὈὲῈ ἃ 
τιάρε οἵ [με ΑΡαδγίπι πλοιιηΐδίηϑ, ννεϑένναγά ἔγοπὶ Η 65 ἢ- 
Ὀοη, ἴῃς πιοσί οεἰεργαίθα ρεαῖς οὗ νῃϊοῆ ννὰ5 Μοπηΐ 
Νερο (58εα Νυπρ. ΧΧΙ. 20, Χχχ . 47, ΧΧνΙ. 12; 
ευΐί. χχχί. 49). ΤὴΘ παπὴα βεεηὴβ ἴο ἢανε Ὀδδη 
ἰγδηϑίεγγεα υὑηάοῦ [15 Αγαρίς ογπὶ ΕἘΘΚῆδῆ τὸ (δε 
ορροβίίε πεδαϊδηά, οἡ ἴῆε νεϑβί οὗ [πε εδά 368. 

ψεγ. 4.-λ3}, μεῦε, 85 οἔϊεη, τας με 5σρᾶοβ ἱποϊιἀεά 
νη οσεγίαίη Ὀογάθιϑ, 24., “ 26} 720 γ}," ἴδε δοςσι8. αἴζεῦ 
ἡ), νν]οἢ 15 υπηάοίβίοοα ἔγοπὶ νεῖ. 1. Ορ (Ηεβ. 

ὈΡρΉ, Ἰοηρ-ηξοῖκεά, σίσαπες ((65., 1.62.), 8)ῇ Απιογιἰ5ἢ 
Κίηρσ (θεαῖς. 1. 8, ἱν. 47, ΧΧΧΙ. 4 ; 7]ο5}. ἴχ. 10), 
νδησς 1 56επὶ5 (πξ ([ἢεὲ ἘἈερδαϊπὶ (ρσἰδηΐ5), ἔγοπη 
ΟΠ ἢθ ννὰ5 ἀδβοθηάεα, νεῖε ποῖ, 8ἃ5 Βοεγίξεαυ, 

Εν], δπὰ [δηρεῦκα σαν, ΔρορΊηδ] ᾿ημαὈΙ Δηΐ5. οὗ 
Ῥαϊθοίίηθ, θυΐϊ ἃ {06 οὐ Ὀγαηοῇ οὗ [6 Απιογί[65 οὐ 

(δηδϑηϊθ5, γα καῦα ἴογ {μεῖγ σίσαηζίο Ὠεῖρῃϊ (ςἔ, 
ποΐίς οὔ ΧΙ. 21). 50 ΚΕΙ,, “Ἰη (τς. νεῖν δδι] ας 

᾿ΎἼΠΒΕ νοτγὰ 15 δἰνναυβ ιι56α ἴὴ Ἡθῦτονν ἢ [Π6 Δγίιο]θ, “ 226 
ΡΙΘρα ἢ’ (ἢ τορ, 3). 
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. Εἰπη65 ἴον [2.5.,ϑ [ες ἘερΠίά᾽η1] μαά οὈ᾽αϊηεά ροϑ- 
βοϑϑίοη οἵ Ῥαϊεϑίίης οὐ {πε εαϑδὶ οἵ Τογάδη, Ὀυϊ δἱ 
ἃ ἰαῖεγ ρεγίοα ἴεν ψψεγε ἀἰϑροβϑεϑϑεά δηά ονευςἢγονγη 
ὃν {1π6 Μοαδρίϊεβ δηά Απιγηιοηϊίεβ (5ε6 εξ, ἰΪ. 20- 1). 
ϑυρδεσυδηξίν, ἤοννενεγ, ἴῃς Δπιογίίαβ, μανίηρ Ὀδδη 
τεϊηογοθα ὃν πεῖν Κιηβδηγεη ἰγοηὶ ννεϑὲ (δηδδῃ, αραίη 
οδίαίπεά {πῸ Ὡρρεῦ Πδηά, δά υὑπάογ ϑίμποη δηά Ορ 
[ουπάεά ἰνο ρονψεγίι! Κίπράοχησ, ν ἰοῃ νογα συράποά 
Όν τῆς Ι5γϑο] 65 ὑπάεγ Μοβεβ. ““41:ἠίαγοίδ, ἵχ. τὸ 
(ποίε), ργορδθϊν πονν 7 2{{-.4 «ἀϊεγαῖ, “τιϑὶηρ ἴο ἃ μεῖρῃς 
οἵ ἔσο 50 ἴο 100 ἢ. ἀρονε (ῃς ρῥἱαίη, ἰη Ὡς ἢ σγαΐηϑ5 
116 βοβίίεγεά, Αἕ ἴδε ἔοοϊ οὗ [86 ἈΠ] δῇ δποίβηϊ 
νν4}}-[οὐηἀδίίοηϑ δη ἃ σορίουβ ϑργίηρϑ" (νοη Ἐδυπηδύ, 
Ρ. 243). “ Ξαάγε" (ἘΔδΠῃ-τγὅ-ἢ, “ βίγοηρ," ἴτοῦὴ Ὁ ΥΝ, 
ΟΠ 4]ά., Ζιφ., » ΤΠ, “ δῇ δΥΠῚ," ψΊ ἢ κὲ ρυ βίαι ο), ἃ οσαρί 4] 

οἷἷν οὗ Βαβῆϑδῃ, οσἰζυπδίεα οἡ ἃ ἿτΌΟΚΥ ρῥιοπιοηίοῦν δἷ 
ἴῃς βουΐῃ-ννεϑι σογησῦ οἵ ΑτΥροΡ, δηά οὐ [6 πογίμογῃ 
εἄρε οὗ {πε Ηδιυγδη, ογ “ Βυγηΐξ (οιηΐγν, νῆετς Ορ 
ννὰ5 ἀε[οαίεα δηά 5[4ἴη Ὁν {πε ϑγϑε 65. (ΝΠ. χχίὶ. 
323-35; δυῖ. [Π|. 1-3), 51Π] οα1|1ε4 ΖΦ γα (Ῥοτγτίεγ, 
7α᾽παξοῖξ, ἢ. 271, εἴς.). ΟἸΒ εύδ, ἰο]οννίπρ [ῃς ἀουθια] 
τεϑι πον οὗ Ευβεδίι5 (Οπορ.), ρίαος ἰξ ἃ ἔενν πη ῖ]85 
[υγῖπογ οουτῇ, δ ἰῆς πηοάθγῃ ογα ; Ὀμσὲΐ ἰοῦ γϑαβοῇβ 

δραϊΐηϑε [5 δἰῖε 5ε6 ϑιΠ᾽5 δ2δί Π1εΐ., νοὶ. ἱ., Ρ. 492. 
εῦ. 5. 746 τρις 97 Ορς 7427711077.---- 'αἰεαᾷζ 

(3941- ἢ 8}),2} οὐ Ῥδαυῖϊ. {Π. 10, δἴϊτεγνναγάς {8ε Ἰἰλἱ οὗ 

᾿ “Ορβ σδρίΐα] 8 ἴῃ ογαϊπασυ οἰτουπιβίβδῃοαβ δἰτηοβί 
ὉΏ84554114016, 581ηὴ06 1 45, ΒΙΓΔΏΡΘ ἴο 540, 011 ἴῃ ἃ Βοϊϊον, 
ΔΙΓΠΠΟ14}}ν βοοοραᾶ ουξ οὗ (ῃ6 ἴορ οὗ ἃ 8111, ψῃ]οἢ [6 ἄθορ 

Ο ΒΌΓΡΘ οὗ [Π6 Η]οτοιηαχ ἰβοϊαΐθβ ἔσοπ [26 σουηίγν τουπᾶ. [115 
δίγαθίβ ΠΊΔΥ 511} ΡῈ βθθῆ τυπηϊηρ ἴῃ 811 ἀϊγεοίϊίοηβ Ὀθηθδίῃ [Π6 
Ῥτγδϑθηΐ ἴονῃ οὗ Αἀγδῃδ.᾽" ((οἰκιο 5 Φομ 7.5 τὐἱα ἐλο 1226, 
νοὶ. 11., Ρ. 36ο.) 

2 ΤΠ6 2 Ὀεΐηρ ψιίμουΐ ἀαρῃεβῆ, (6 ψογὰ ἰδ ἤθσα ρυΐ ἴοσ 
ΠΡΌ (6 68., .261..). 
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{π6 Ροβϑεββίοῃβ οἵ {δε (δάϊζες. (ω (βγοη. ν. 11) 
δἰτυδίϊοα οἡ [τῆς Ξοοιυτῃς-οαςὶ Ὀογάοσγ οὗ Βαβϑῆδη, πον 

ολῥολαα (Ῥοτῖογ, δῆνε Υέεαγς 1: 7) αγηαςο 5), ἃ ἴον ἢ 
εἰσῃι-υηαἀγεα ἤου565, δηά ἃ οδϑίίς οἵ Ὀδβαϊζις τοοκ, 

οσοπηπηδηαίηρ δὴ δχίεηϑβινα νίενν ονοῦ (ἢς ρῥαίη οἵ [6 
σήεαίΐ Ευρηγαῖες ἀεβεσί, ““41παᾶ οὐγ αὐ βαελαρ," 
εχιίεηάδίησ ἰτοπὶ Ααἰϊεδά ἴο Ηεζποη, δῃά ἔἴτοηὶ {π6 
Ἰογάδη νϑῖϊεν ἴο ϑδαίοδῃ, δηά επιργδοίησ ἴπ6 ἴοι 
([Ἰαϊθγ) ργονίηοεβ οὔ Οδυϊδηϊ5, Δυγαηί 5, Τταοῃο- 
ηἰΈ15, αηά Βαΐδησθα. Τῆς ργεβεηΐῖ Ατγά-Ὁ]- Βα  δηγ θῇ 
Τερίοϑεηῖβ τ)6 ἰαϑί τηεηϊὶοηδαά ρῥγονίησαε. Βαδϑῆδηῃ 
νν»ὰ8 ἰατηοιιβ ἴογ 1(58 οἂκ ἰογεϑῖβ ([54. 1|. 13; ἘΖεκ. 
ΧΧΝΙΙ. 6) δηά ἰαϊ Ὀ01}15 δηα τὰπη5 (εαΐ. ΧΧΧΙΙ. 14; 
Απλοϑ. ἴν. 1; Ρϑαϊηι ΧΧΙ. 12 [{13]}}. “ 71ε Οσεεληγήζες," ἃ 
ΡΕορΙΘ πούίῃ-ννεϑῖ (50 Κ αὶ], Κοβθηη), δαηά (αβεη., 7 6ς., 
ἱ.. 308) οὗ Βαρῆδη, Ὀεΐψεεη τί ἰδηά δηά Αὔδηι, δηά 
οὐ [δε δαϑί οἷάβ οἵ ἴῃς. ὕὈρεῖ Ϊογάδη, ποαύ Ηδθετηοη. 
(σου πηδδηβ 4 ὀγζασε, ἀθὰ ἃ Ὀτάρε ἰ5. πον ἔουπά 
ἴη τῃαΐ τερίοη, ψῆεγε ἴῇ6 ἰογάδη ἰ5 ογοββθά ((65., 
71,.4χ.). Βιυῖ Ῥοζγίεσγ. ρίαοεβ. ἴπεπὶ οἡ [ἴῃς πογίῃ-Θαϑί 
σοΟΥΏΘΓ οὐ Βαβῆδῃ, δα]οϊηϊηρ ἴῃ6 ργονίησε οὗ Ατρορ, 

δηὦ (6 Κίηράοῃῃ οὔ Ατὰπη. [1)ανίἃ πηδιγιεα ἃ 

ἀδιρμίεσγ οἵ Ταϊηγχαὶ, Κίηρ οὗ ἀεϑῆυγ, δηάὰ ὃν ἢοῖ 
ννα5 (ῃς6 δίῃεγ οὔ Αδϑβοίοῃι (2 ὅ58π|. {1}. 3); δηά ἴο 
ἀεβῆυγ ΑΡϑοϊοπι ἢςά αἰζεγ ἴῃς τλυγάεγ οὗ ἢϊ5 Ὀσοίῃεῦ 
Απιηοη (2 581). χιϊ. 37). “ 71ε 3ἥ3ἅῶωαααελαϊλείος," ταεη- 
[᾿Ιοηε ἃ δἱοὴρσ νι της ἀεϑῃυγίεβ (Πδαυῖ. 11. 14), ψΙἢ 
ψῃοπΊ ἴμεν 5606 ηῚ ἴο ἢανα Ὀδδη οἰοβεὶν δ᾽ 6 ((ογ 
τὴς ἀαυρῃίεγ οὐ Ταϊπιαὶ ννὰ5 παπηθά Μβδοῇδῆῇ), δηά 
ἀννε!!ηρ ρυο ἷν οἡ {Π6 εαϑὶ οὗ (αβμυγ, δηά βου οὗ 
Τλατηδβουβ (Κα). ὍΠεν ἴοοϊκ ραγί ἢ ἴΠ6 Απιπιοη- 
[ῖ1ὲ8 ἀραίηϑδί αν! (2 58η1. χ. 6). ““4"α] λαζί- Οτέραα," 
οἴ. νε΄. 2: Βείοτε "ὙΠ 15. εἰἴπεγ γτερεαῖϊβα Δ) ἽΝ, ΟΥ̓ 
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ἴΠ6 ῥγαροϑβί[ίοη 3 15 υηάἀεγβδίοοά, 2.4., 6 πιο ονοῦ 
{πΠ6 Π4]{-αἰςαὰ4, [6 οἴμεσγ δ] οὐ νψῃϊο νὰ ἰῇ (ἢς8 

ἀοπιίηΐοη5 οὗ δίῃοῃ, ἴῃς ἤδαρροῖς Ὀείηρ [ῃς πὸ οὗ 
βαραζγαίίΐἼοη Ὀεΐψεθεβη [ῇ6 ἴνο. Τῇῆαΐ ϑεοζίοῃ, ονεσ 
ψΜὨϊοἢ Ορ τεϊρηςά, [1ὲ5 Ρεΐνεεη {Π6 ἴαῦροῖκ δηά ἴδε 
Ηἰεδοπιαχ, δηά ἰ85 πον οδεα 7ερε] ΑἸ]άη, ψ Ὡς 
[παἰ ἴο {π6 βουτῃ οἵ [πξς Ἰαῦθοῖς ἔογη]8 ἴπΠ6 πιοάδγηῃ 
Ρίονίηοες οὗ Βεῖκα. Τηὴε πογίμπογηῃ βθοίϊΐοη ἰ5. τηοβῖ 

ΓΒ ΙΟΚΙν τἰπρεγεά, [ἢ6 βδουίογη τηοϑί {εγί! 6, ἀπά {πε 
Αταῦ5 ἴᾶνεα ἃ ρσγονεσῦ, “ Τῇοι σδηβῖ ποὶ πὰ ἃ Ἴσουη- 
ἴν κα τ6 Βεϊκα " (Ττιβίγαπη, δαμᾶ ὁ7Γ, 2 γαείλ). 

ΘΙΠΟη 15 ταργεβεηίεα Ὀν Ϊοβερῆιβ 845 ἴῃς {ΠΠεηἀ δηά 
ΑἸΪν οἵ Ορ (4μηφ., ἱν., 5, ὃ 3). 

εν. 6.-- 5, “ογποίς {ἦ671" (58εα ΝυμΌ. ΧΧΙ. 21, 
εἴς.) ΠΗ : Το Μ595. ανε 25), Ραΐ {πε ἴεηι. βυ ῆχ 

τ ον ἀθηῖν τείεσβ ἴο (ἢῆ6 ἰαπα οἡ [εξ εαϑβί 46 οὗ 
]ογάδαῃ. ζὉμε δοίιιἃ] ροββεβϑϑίοη οἱ ἰ(μϊ5 ννὰ5 ρίνεη ὃΚῪ 
]οϑῆυα δοσογάϊησ ἴο Μοβεβϑβ ἀϊγεοίίοηβ ([οϑῇ. χχίϊ. 
1-6, ἢ ΝΌΠΊΡ. χχχίϊ. 28). 

ΝΈΒΞΘ. 7-24.---Α δηρεηαῦγ» ΟΓ 116 Κηρς απαὶ (οπ7ῖ- 
ἔγγ ερμφμογοα ὧν ρούμα οἡ {ἦε γε δ1αε 97) {δέ 
“"ργάαρ.} 

ει. 7γ.--“ Ἐγο δααί-ραα," εἴς,, 5866. ποῖε χίὶ. 17. 
“Αμα Πρεοΐύμα ρανε ἐΐ 19 1ἢ6 ἐγτδες 9 75γαεί," εἴς., οἴ, 

χί. 23. ΤὨϊδ ϑἰπη]αγῖν οὗ ϑἰδϊεπηχεηΐ 5 ἱησοηβίϑίθης 
νἢ {Π6 νίονν οὗ Ηδ556, Βεουϊῃο]άϊξζ, αηα οἴμοίβ, νῆο 

ι ΤΠΟΙΡΉ 8ἃ5 ΤὭΏΔΗΥ 845 {π᾿τίγτοπα Κιηρ8 4.6 τη η ]ΟΠ6Ω͂, γεῖΐ 
(15 15 ποΐ βιυγρσιϑίηρ ΏΘη ΜῈ ΟΟΠΒΙΔΟΥ (Πδΐ ἴῃ [Π6 δδι]δϑῖ 
{1πΠ|65 δονθσι 165 οἴζθη σοι ΓΙΒΘα ΠΟ τηοΓα [ἤδη ἃ βϑἰηρ]θ ἴον 
ΔΗ 8 5Ππ14}1 βδυττουπαϊηρ αἀἰδίτιοϊ. Τῃι5 ἴῃ {Π6 ν8]6 οἵ ϑοάοπμι 
ΜΟΙ ἔνε Κίηρθ, ὁὴ6 ἴοσγ δδοῇ ἴοψῃ (αβῃ. χὶν.). Τὸ [Π6 5ϊδρδ 
οὗ ΤτοΟΥ ἃ ναβϑί υλθο. οὗ ΡΘΕ Κίηρι5 ΘῈ δϑηΐ ἴγοτῃ αγϑθοα δηᾶ 
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τεραγά [με (οἱονίηρ |15ὲ δ5 ἢοῖ διυϊῃθηίξίο, Ὀμπΐ δη 

Πεϊεγορεξηθοιι5 γαρσηγχεηΐ, ͵ 
ψ εύ. 8.---- 7η ἦέ Ὑιομηαίπομς αἰϊείγίοί . ,. ἐμ ἐξ 

“γαδαλ," 566 χῖ. 2 (ποθ). τ 3, Χ. 40. ἽΒΊΡ, νι]. 

15. ἘΠ], εἴς, [Χ. 1,1. το. Ηδτεα, δηά ἴῃ 1χ. 1, χί. 3, 

[ῃ6 αἰἱγραβηϊζεβ ἀγα οὔτε. Νοίμίηρ 1ἰ56 Κπονῃ οὗ 
[Π6 πὶ Ῥεγοηά {Π6ῖγ παπε. Ψοη Ἐδιυπεῦ {Π1η|κ5 δῖ 
{πεν βϑι]θα 45 οοϊοηΐβδῖβ οἡ {πε ννεβῖ 5146 οἵ [ῃῆε ᾿ ογάδῃ 
(ϑεε χχίν. 11). ἴη ἄξη. χ. 16 {δε Εαἰτραϑίϊς 15 πιδη- 

(ἰοηςἀ 45 [ῃε Δ 5οη οἵ (δῆδδῃ. Ὀείῆῃαρϑβ {πε σᾶςς 
Ὀδοδπηθ ψνΒΟΪ ν᾽ Ἔχτίηςς οὐ Δρϑογθεά ἴῃ οἴδεσ ἔγὶθ65. 

εν. 9.- }αγίολο," νὶ. τ. “᾽.4.)γ," νὶἱϊ. 2, νῖ11. 1, εἰς. 

εῖβ. 10ο- 18, Τηϊβ δῖ γείειβ ἴο ἴἤοβϑε ψῆο Ψψεγα 
σοηαιείεα ὈνΥ Ϊοσθια ἴῃ δουζῆδγη Ῥαϊεϑίίηθ, οἰ γ 
ἴῃ {πε δῖε οὗ Βειῃπογοη (Χ. 1, εἴς.), οσγ 1η [ες σδηι- 
ΡῬαϊσῃ ἱπιηγεάϊαἴεῖϊν (ο]] οννίηρ {, 

νεῖ. 10.---Οἴ, ΧΕΙ, 3, 
ψεύ. 11.--Ο χ. 3. 

ψεῖ. 12.---Οἴ χ. 3. “Αἴἴμρ 97 Οὐ56»," Χ. 33. 

γεῦ. 13.-.Ὄ. Ατηρ 977 2 εὐδγ," 8εὲῈὲ χ. 39. “ἄΑϊηρ οὗ 

Οσεαΐφγ" ((εάμεῦ): Τῇε ἴονη 85 ποῖ Ὀξδθη Ὀείογε 
ταθης οηςά, ἀπά 15 {πουρῆϊ Ὀν βοπιε ἴο Ὀ6 ἴῃς 58π|ι6 
ἃ5 ἀεάοῦ (Χχν. 58), νος ἰᾶὰν Ρεΐνεεη Ηδργοη δηά 
Βει]Θ ἤδη, 2... ἴῃ πχοάδγη [εάν (ΕΟΌ., 8ή6), 65. ιἱ.. 
13), οὐ ἰάἀδηςοαὶ νυν εάογδῃ (χν. 36), ἰη τῃς ἰον- 
ἰαηάς οὗ άδῃ (ΚΕ); Ῥυς ρεγθαρβ τοπὶ 115 Ὀεΐηρσ 
πατηξα αἱοηρσ ψἢ Πεθῖγ, Ἡογγηδῇ, ἀπά Ατδά, ἰς ἂν 

ΠοΥ ἰϑἰδηᾶβ. (ζθϑασ (6115 ι.5 (δὶ ἴῃ [π6 σουπίγ οἵ Κοηΐ, ἴῃ 
Βυιίδίη, όσα ἴουγ Κηρϑ; αἶϑο ἴΠ6 51:1υΓ65, Βγιρδηίθβ, δῃᾶ οἴοσ 
5114} {1065, ἢδα δαςῇ {πεῖὶγ οννῆ Κίηρ. ὅϑδυ], ϑδραΐῃ, δῃᾷ Οσοτ- 
ΤΏΔΗΩΥ ΨΟΙΟ ἴῃ Κ6 ΤἸΏΔΏΠΕΓ ϑυραϊν! θα ἰηἴο ἃ ναϑί πυτ.Σ οὗ 
1π|1|6 δἰίδίεβ οὔ Κίηῃραοιηβ. Οἴἴβῃ οδ βιοἢ [1{{1|6 οἴδία ἢ85 8}Ὁ- 
βοτρεᾶ οἴμοῦβ ἰηἴο 1[56], ΟΥ̓ ΤΟΓ ΘΙ ΡἪ ἱπνδᾶογβ αν υπη]ἰθα Βονοσδὶ 
οὗ ἴμ6πὶ ἰπίο οὔϑ ἰαῦραε Κἰῃράοηι. 
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τοῦς ἴο {Π6 βουΐῃ, ἀῃα ννὰβ {πΠ6 βαῃπηθ 845 ἴῃ6 ἀἀδάοῦ 
τηδεητοηε ἴῃ οοηηδοίίοη νυν (ἢ6 Θιπιεοηϊζοθ, 1 

ΟΒτγοη. ἱν. 39 (ἀτονε). 
ψεῦ. 14.- Πορ»μαλ᾽" ((μόγ- δῇ, “ἃ ἀενοίίηρ "ἢ οὗ 

“ΌΔη," ἃ ρἷδος ἰαϊὰ νναϑίβ, (ψ65.) ; δῆς. Ἵδι]εά Ζερβδίῃ 
((!ς ναϊοῃ-ἴοννογ), [ᾶρὲβ 1. 17, Πποισ Τα] ]εὰ ὉγΥ 
δητοἱραϊίοη Ηογηδῃ ἴῃ ΝΡ. χίν. 45. ΤΠ πατὴβ 
νὰ5 οσμδηρεά ἴο Ἡογηγδῃ ἴογ ἴῃς σβϑάβοη ρίνε ἴἰη 
Νιυρ. χχὶ. 3. [{ οἰοοά ἴῃ [ἢ6 βουτῇ οἱ Ῥαϊεϑίίησ, 
ἴῃ (ἢς ἰεγγίϊουν οὐ [πάδῃ ([ο8ἢῃ. χν. 30), δῃὰ ννᾶϑ8 
ΔΙ]οἰεα ἰο ϑίτηεοη (χίχ. 4). Ῥείπδαρβ αἵ, οὐλὴ ΠΘΆγ, 
{Π6 ρ455 ΖΦ: ϑφζὰ (ΒΟΡ,, 8ε6. 45. 11. 181)} “4γαά". 
ΟΑ-ταάῃ ; Νυχρ. χχὶ. τ-3 ; ]ᾶρεβ 1. 16, 17), ἃ τον] 
οἰΐν, πεαύ ἴη6 νι] άσγηθθ οὗ Κδάεβῇ, οἡ ἃ 51:14]} ἢ1]], 

ΠΟΥ οαἰεα 7ε{{-᾿ 4 γα (ΚΟοΌ., 816. Κ4ς., 1ἴ.. ΤΟΙ, 201), 

ἰνεηΐν ἘἈοπίδῃ πη]65 δου οὔ Ἡεροη (Εμ5εΡ., 
Οπορ.), ἀεβϑορθεά 85 ἃ Ὀδιγεη-Ἰοοκίηῃρ επηΐϊηθῆςσα, 
τιϑίησ ἀρονα [ἢς σοι δγοιιηά, 

ψεῦ. 15.-.--  2Ζόηπαΐ," 5εὲ χ. 29. ““ αμέα»" (Α-ἀδ]}- 
ἴατι, “1ῃ6 Ἰυδίίςα. οὗ ἴῃ6 ρεορῖβ," (ε5,, 165Ζ.). ΤΠΐβ 
ἴοννῃ ψγὰ5 δν θην ἰῃ [πΠ6 Ἰον]δηα (οἴ. αςη. χα αν. 
Ι, “7 ἀδΔῇ τὐεηΐ ἀἰοτυ," εἴς.), θεΐννεεη [γπχαῃ δηά 
ΘΟΚΟᾺ (Τ1ο5ἢ. χν. 35). ὅϑερῖ. ᾿Οδολλάμ, ἀπά 50 οδ]]εὰ 
ἴῃ 2 Μδοο. χΙϊ. 38 ; ἰοτπεὰ Ὀγν ἈδῃοΡοδπ (2 (ἤτοη. 
Χί. 7); οσουριεα Ὀν με [εὺνν5 αἰζεσγ [ῃ6 σϑζυση [τότ 
Βαῦδγνιοη (Νεῆ. χί. 30). Νεαγ ἃ ννᾶ5 {με σο]εργαίϊβά 

1 866 Ατί. ἴῃ ϑιηΠ᾽᾿5 .526. Ὠ,1οζ,., νοὶ. 1., Ρ. 8265. ““1ἰὶ ννἃ5 
1μ6 ρστεδαΐ ρΡοϊηΐ ἔγοπιλ ΨΏΪΟἢ (Π6 τοδαβ δοσγοββ (Πη6 ἀδϑβοσγί, δίζεσ 
Ἠδνίηρ ὈΘθῃ 41} υαηϊθα, ἀρ δίῃ ἀΐνοσρε ἰοννασὰβ αδΖα δῃηὰ Ηδ- 
Ῥτοη, Δη4 115 5116 15 5111} τηδυκϑα Ὀγ 186 τυ ]η5 οὗ ἃ βαυδζο ἴοννοσ 
οὗ δθννῃ βίοῃββ, ΜΠ ἃ ἰαγρα ἤΘΔΡ οὗ βίοῃεββ δα]οϊῃϊηρ, ου [86 
ΟΡ οὗ ἃ Π1]1, ψ ΒΙΟΉ τίβθϑ ἃ ἰποιυβδαηὰ ἔδεϊ ἀρονθ [ες ψδαὺ οἡ 
1ῃ6 εἄρσὰ οἵ νοι 1ἰ βἰδηᾶβ,᾽᾿ (τσ. σδἰκίς, ᾿ἴοώζε τυτζά ζΖ.6 
βτδέρ, νο]. 1ὶ., Ρ. 331.) 
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οανα (1 58π1|. ΧΧΙΪ. 1; 2 54π|. ΧΧὶΝ. 13; 5ε6 ϑίδῃϊαν: 5 
δ Ζη. απαὶ Ῥαΐ,, Ὁ. 258, ποίς 8), [πΠουρῇ ηχοηδϑίϊς ἔγὰ- 
ἀϊτοη ρῥ΄δοθβ 1 Πρὰσ ἴΠ6 πιοάεγη Κπυγοϊίδη, ποῖ ἴαγ 
ἴτοηι Βα] ἤθη, ἃ ροϑίζίοη ψῃ]οἢ ἄοεβ ποΐ βαιϑίν [ἢ 6 
τοαυϊγεπηεηΐβ οὗ {πΠ6 ϑδογεά ἡδγγαίΐνε. Μοτγε γεσθηίὶν 

{Πε δῖε οἵ (6 ἴον π45 θεβεὴ ἰάἀθηςβεά Ὀγ Μ. (Ιεγ- 
τηοιξ ἀδηηθαὰ ΜΙ ταΐϊης. οἡ ἃ πείρῃξ, ονεγὶοοκίηρσ 
[86 να]ῖεν οἵ ΕἸδὴ (1 58πι. χνὶϊ. 19), οδ εὰ “4 24}-6ἰ- 
“3α. δετε “τ8 βυύνονοῦβ " (απ ρον α Ὀγ. [6 Ρᾳ4165- 
τ[ἰη6 Ἐχρίοτγαίίοη Εαη4) “ ουαηά ἃ οανα οἷοβε ἴο τῆς 
γυΐη5 οἵ {πεῈὶ δησίθηξ ἴοννῃ, ἃ σάνε ϑυῆηοίθης]ν Ἰαγρα 
ἴο ἢανε Ὀδθη {ἢ6 Παδιίαἰίοη οἱ Πανὶ, νν 116 ἢἰς θαηά 

ψγεῦα ράττγιϑοηίηρ (6 Ποϊ ογ ἐογίγεββ." (ομαγίέεογίν 
ὁ Ζαζοηγθηι: 97. Ῥαί. Εαῤέογ. ξιεγηα, Ἰαιααῦν, 1881, ρΡ. 44.) 

ψέεγ. 16.----᾿ αϊξκεαάαλ," οἴ. Χ. το, 28. “ Δείἠεί," 
5866 νἱὶΐ. 2, ν|Π.- 17; Ὀαΐ, 85 ἰἴ 15 πγοπίίοηθά ἤσγα 

δἰοηρ ψι Μακκεάδῃ, νηοῦ ννὰβ ἰη [πάἀδῃ, ατονα 
[15 (παῖ [ἰ 15 ἰἀσ πο] νι τἢ6 Βοίδοὶ ἴῃ 1 ϑδατη. 

ΧΧΧ. 27, ΜΏΪΟΝ ννὰ58 ἴῃ [6 δου οἵ Τυάδῃ, δπηά 
ΔΡΡδγθηςν σογγεβροηἀβ ἴο [6 Βείδιϊ οὗ χίχ. 4, δπά 
{π6 (ῇε51} οἵ χν. 30οθ. (566 ϑιηϑίη 5 262, 2 ]Ζεΐ., νοὶ. 
ἱ. Ρ. 199.) 

γεν. 17.---- Ζαῤῥηαἦ᾽" (Τὰρ-ρΡἂ-δοῖ, 4 ρίαςε [ἃ] 
ἴῃ ΔΡΡΙ65, ΠΘΠ, δη ΔΡΡὶ6), ποῖ ἴο 6 σοηΐοιηάεά, 45 ὈῪ 
Ἐοβδηηλ!} 16 γ, ἢ ταῖς πιεηϊὶοηξα ἴῃ χνὶ. 8, ψῃϊοῆ 

ν5 οἡ [πε Ὀουπάατγν οὗ Ερἢτγαίπι δηὰ Μδηδϑβεῆ, δηὰ 
ἰἀεηείςοα] νι Εη-ἴαρρυδῃ (χνίϊ. 7), Ὀαΐ οἰζυαϊεά ἴῃ 
ἴῃς ἰον ]δηά οὗ ᾿ ἀφῇ, ἀρραγεητν ἴῃ {Ὧ6 βαπὶς αἰσίγίςϊ 
85 Αάἀυ!}δηὶ δηα [χηλῇ (Χν. 34), ἀθουξ ἔννεῖνε τι }65 
ννοϑὶ οἵ [Θγυϑαίθηὶ (ατονθ), απ ποὸνν οα]]εἀὰ ΤΕ. 
11κ6 Βεῖδοὶ ἢ νοῦ. 16, ἴῃ6 ἴοννῃβ ἰῇ (ἢϊ5 νϑῦξθ δηά 

νοῦ. 18 αἵὰ ποῖ πηιεηϊοηδα δηπιοηρ ἴἤοβ6 δίκη αἴζου 
{π6 Ῥαΐ]8 οἵ Βείῃ-πογοη (Χχ. 28-39), γοῖ {πὲγ τᾶν 
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Ὦανε Ὀδδη ἴῃ ἰεαρια ἢ (Π6 οἰμεῖα ἀραϊηϑδί [5γϑε]. 
«πἼεωῤἦεγ" ((βέ-ρμεγ, ἃ αἰρρίηρ, ἃ ννε]]}, ἔτοπη ἼΒ9, ἴο 
420), απκηόνη, θυ ργοραῦὶν τῃ6 ἴον αἴεγ ψὨΟἢ 
ν 85 παπιϑὰ (6 Ἰαπά οἵ Ηερβετγ (1 Κίηρϑ ἵν. 10), ἢδᾶῦ 
ΘΟΟΟΉ, ἰη πάλῃ (Χν. 35); αυἰΐε ἀϊδάίηος ἔτοπὶ (δίῃ- 
Ηερμδεγ ἰη Ζεδυΐπη (χίχ. 13). 

Ψεγ. 18.--- Α2λεξ" (Ο᾿Α- Ῥέα, βἰγεηρίῃ), ἃ ΠδπλῈ 
σίνεη ἰῃ ϑοηρίυαγε ἴο τῆϑην ϑίγοηρ ρίδοθϑ, ποῖ 4]] 
ΠΘσΘϑϑασν ἴονγηβ, Ὀὰ  ρεγῆαρθ. ΟἿΪΥῪ δποδιηρηηεηΐϑ, 85 

{παὶ πιεητϊοηεά ἴῃ 1 ὅ8πι. ἰν. 1, χχίχ. α; δυῖ Ποῖα 
ΡτΟΌΔΡΙν ἰἀδηςίςα] νυ ΑΡμε καῇ (χν. 53), ἃ ἴονῃ ἰπ 
[Πη6 τπηομπηϊαίη5 οὗ ᾿ἀδῇ, πἢφαῦ Ηεργοη. “ }αςἤαγολ " 

(1,45}.-5}-τγδὅπ) : Ψαυΐϊρ. “ϑῃῆδγοη," ἃ ἴοννῃ ννῃϊοἢ σάνε 
[15 πᾶπια ἴο {πε ρἰαὶπ 50 Ἷδ]]δά (Ὁ Ῥείπρ ἰαίκεη 85 ἃ 

βίρῃ οὗ [ῃε σεηϊίνε), θα  ννϊ ἢ 1165 ἴοο πιυςῇ ἴο [ἢ6 
ποῖῃ, Τῇε ΟΠαϊὶά. δηά Αὐδρ. Νεῦϑβ. γτεραγά {ῃε Ὁ 85 
ρατὶ οἵ ἴῃς πουη, δηά {πεῦὰ βεεπηβ, ϑᾶγ8 ατοόνε (Α͂σγί. 
ἴη ΘΠ} 5 81ὁ. 122ε2.), το τεάϑοη ννῇγν ἴῃς οοηϑδίγαςς οη 
ἴη {ῃϊ5 ρατγίίσαγ ρίαςε ϑῃου α αἰτοῦ ἔγοπὶ {Π6 τεϑὲ ἴῃ 
ἴἢς 5. Βγυ (ες ὅϑερῖ. (ΔΙεχ. δηά Ναί.) ἴ[ῃῆε νοζγά ἰϑς 
οπ τε. δῖῖε πηκηόνη.. 

εῖβ. 19-24Φ. Τῆς ἰονηθ ποθ τηρηϊοηδα ννοΓ6 

σοοηηξοίϊεα ψιἢ [πε πογίβογηῃ σοηίδάσγδαον (Χχί. 1, εἴς). 
ψεῦ. 19.--.ἕ }Πααΐο»;," 5ε6 χί. 1. ““Ἴαδον," χὶ. 1,11, 

13. 
ψεῖ. 20.----Οὗ χί. 1. 
Ψεῦ. 21.- Ζαασαπαοΐ " (ΤΓα- ἅ- παῖ, βαπᾶν 50]], 

(ε5., 1.65.)», ἃ ἴονῃ ἱπ (ἢς {06 οὗ [ββϑδοπαζῦ, Ὀυῖ 

αϑϑίσηῃηξα το ἴῃς δεαϊξίσθε οἵ Μδηδϑβϑεῇ (Χν1. 111 
(ΏὮτγοη. νἱΐ. 29), νης αἰά ποῖ ἀγίνε οὖἱ ἴῃς ηδίϊνα 
ἱπμδὈΙὶδηΐβ (Ἰπᾶρεβ ἱ. 27); δἴζεγιναγαβ Ῥεβίοννε ἃ οἡ 
τῇς Κομαιίῃϊίε Τ,ονίϊος (1οϑῇ. χχίὶ. 25), [ῇς. βδοεῆς οὗ 
Βαγαῖκ᾽ 5 νοΐοτγν (]ᾶρεϑν. 19). 115 ἡδῆὴης 15 ρύδεϑεσνεά 
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ἴῃ 186 τηοάδγηῃ 7 μη ᾷ, πεν 1.6])] η (ατογε), ἃ 5π|4}] 
ΨΊΠαρα, ἤθαῦ ἴο 50ΠΊ6 τι!η5 ἴῃ {πε ρἰαίη οὗ Ἐϑάγδοίοη. 
“ Ἡδριασο " (Μ'ρῃα-46), σεηθγα! ν αϑϑοςίαιεὰ νυ τ 
1ῆ6 Ρῥτγεσδαάϊηρ οἰγ (Χνιϊ. 11; ᾿υἀραβ ἱ. 27, ν. 19: 1 
Κίηρβ ἵν. 12). Ηδγα Αδβαζίαῃ ἐἀϊβὰ (2 Κίπρϑ ἰχ. 27), 
δΔη4 Ϊ[οϑίδῃ ννὰβ ἰαίαϊ ἵν νουπάθα ἴῃ δία δραϊηβί 
Ῥῃδγαοῦ Νξεοθο (2 Κίηρϑ ΧΧΙϊϊ. 29. Νον ρσόρδθὶν 
εἰ- 1 6η)7χ2ηι, ἴῃς Βοπίδη “Ἰορίο " (ΕοΡ., Δεέδέ, ες. 1. 

216, 328 ; Νη ἀε Νὲεῖϊάε, “εφμοῖγ, Ὁ. 3.3.3). 
ψεῦ. 22.--- Κεαάσελ " (Οε-ἀμεβϑῇ, ϑβαποίμπαγν), ἴῃ 

Ιφϑδοῆδγ, δια, δοςοζγάϊησ ἴο ἴδε [ἰδὲ πῃ 1 (ἤτοη. νὶ. 

72, «αἰϊοίϊεα ἴο ἴῃς (ἀειβῃοηίίας 1,ονϊεϑ, θὰ. ἴῃ ἴπ6 
ῬάγΆ 16] 115ὲ ([οϑῇ. χχί. 28) οδἹ]ὶεά Κίθῃοη. Βείηρ 
τηθηϊτ οηθα δἱοηρ ψ Μεριάάο δηά 7οΐκηθδαπι, ἰΐ 
566 15 ΙΏΟΓΘ ΡΙΌΡΔΟΌΪν ἴο αν Ὀδεη (Πὶβ οἷἵγ ἴῃ 
Ιοϑδοθαγ ἤδη [μας οὗ [ἢ6 58π|6 ἢδπὶα ἰῃ Ναρῃβίαὶι 
(χίχ. 37), ψ ἢ νιοἢ ἰτξ ἰ5 ἰΔεητ θεά ὃν Καὶ] δπά 
οἴμεγβ. “"ροάπεαμ" (Υοα-ῃ ᾽πὶ, “ ροββεβϑεά ὃγ 186 
ΡῬεορίε, (65. 261.), ἴῃ Ζερυίοη (ΧΙΧχ. 11), προᾶΐ 
Οδγηλεὶ ; δϑϑίσρηθα ἴο ἔπε Μογαγίῖα 1,ενιῖ65 (Χχί. 34); 
ΡῬΓΟΡΔΌΪν της πηοάδγη 7 εἰ Κι αϊ,ηδη, αἱ ἴῃ ἔοοξ οἵ {ῃ6 
εαϑδὶ εηά οὗ (δγηεὶ (ΆοΡ., 826. Κἶ65., Ῥ. 114,115) 
δηα σοπιηιαπάϊηρ {π6 πιαίΐη ρ855 ΠοπΊ Ῥῃορηϊςία ἴο 

Εργρί. Τζδςαβ οὗ {πῃϊ8 πηγοάδίῃ πδηὶθ ἃγεὲ ἔουπά ἴῃ 
σγδηοη, Κυάμων (Τυάϊτῃ νι. 3). “ Οαγνιοῖ" (Βαῖ- 
Καγη,γεῖ, “ἴῃς {τυϊτι] 8614, ὁ οὐ “ ραγάβηῃ ἢ), ἃ πχουη- 

[αἰποι5 ταῆρε, οἡ ἴῆ6 πογίξογη Ὀοσγάδγ οὗ ἴδε {τθὲ οὗ 
Αϑμογ (χίχ. 26), 6 πίρμεϑδί ϑδυπιηξ οὗ ψῇϊοἢ ἰ5 
ΠΘΔΙΥ 1,750 ἔτ. αρονε ἴῃε 5ε8Δβ. [11 ννᾶβ ὑγοῦδοὶν το- 
σατάςα ὃν {Πε δποϊεηϊ (δπδδηϊζεβ 85 βδογεά, δηαά τῆς 

᾿ ΤῊΪ5 ψοσζά ἴῃ ἨΘΌΤΘΥ ΟΟΠΙΠΟΙΪΥ Π85 [ἢ6 δγίϊοϊα, ψῃῖ ἢ ἰ5 
Πόσο ἱηνοϊνοθᾶ ἴῃ [6 Ῥγεῆχ. ῥσερ. δ (δ 102, 2, δ), ““οῃ, οΥ ἰπ, 
τὰθ. Οδγηλ6].᾽᾽ 
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1ϑγαοὶ 5. τᾶν ἤανα βαγὶν βϑίδ ! 5η6 4 {Πδγα δὴ δἱίαῦ 
οὗ τῃ6 Τιοτά (5866 1 Κίηρϑ χνηΐ. 30)ὲ.. Ταοίζυ5 (22721.2. 
1., οἢ. γ7γ8) 8ᾶγ8 {πὶ Νεβραβϑίδη οἂάπιῈὲ {μι Π6Γ ἴο 

σοῖς [ῃ6 οἴδοὶα οὗ τῆ6 ρσοά (δγηιεὶ (τὴς ροά 
Πανίηρσ [6 βαπὴθ ἤδὴβ 85 ἴῃς πηοιιηϊαίη [[561), ννῇο 
δά πειῖμεγ ἰᾶρὲ πού [ἘΠρ]6 ; “τὰ [ἰδηζιπὶ εἴ 
τενεγεηζί." [Ιῃ πιοάστγη [{{π|65 ἴΠ6 πιοιηίαίη Ὀεοδτης 
σοἰεργαϊςα ἔογ ἰῆς σοηνεηΐ οὗ Βαγείοοϊεα (δυπλοὶϊία 
Ῥτίαγθ, θυ] οἡ [15 ψεϑὲ ᾿εδάϊαηδ ὃν δὲ. 1νουΐβ. 
ΤΠΗϊ5 σοηνδηΐϊ ννὰ5 564 45 ἃ ἤοϑβριΐδὶ Όν Ναροΐθοῃ 1. 
ννῆεη ἢς Ὀεβίερεά Ασα, ννὰ5 ἀδϑίγογεα Ὅν [6 Αταῦρϑ 
αἴζοσ. ἢἷβ5 σγοίγεαϊ, δηά γϑρυι] ἴἢη 1833. Ο(δγηγοὶ ἰ5 

πον οΔ]]εα γεῤεί αν Εἰϊας, ἴῃ ταθπλοῦν οὗ ἴῆς σγεαΐ 
ἀεεάβ οἵ ἘΠ|)4ἢ, δηὰ [ῖΠ6 βαπιδ πδπβ Μαὺ ΕἸ185 15 
504}}ν σίνεη ἴο {πῸ6ὶ οοηνεηξ, πΠουρῇ ἀεαϊοαϊεα ἴο 
τῆς Ννιγρίη Μαῦν. ὅε6 δηλ} 5 426. 2) 1εΐί., Ῥ. 279; 

ϑίδηϊεγβ 22, απα αΐ, Ὁ. 352. 
ψεΥ. 23.---“ 220», χί. 2. ὙΠ ΠΕ, “μι, οὐ “2ε7- 

ζα:ηῖηρ ο, {66 ἀϊζρλέαμας 9 2207, 8566. ηοΐβ οὐ χί. 2. 

“Αήμρ 97 τῴ μπαΐξίογις οΓΓ Οτζραδ" (Αὐἰῆ. Νεγβ.), οἵ 
“ξίρμρ ο7 ἐδπό (ὐο-γέη2 αὐ Οἱίσαξ᾽" (Κ 611): πὲ Ὀείηρ 
ἴακδη 85 ἃ ριΉΌρε πᾶπΊ6, γείεγγτιηρ ἴο δὴ δρογίρίηδὶ 
{06. 11 πιᾶν, ρεσῆδρϑ, ἀθποίΐβ δὴ ἀρργεραίε οὗ χηϊχϑά 
δῃηά ποπιδαϊο {{|{065, ἴο νῇοηι αἰραὶ]ὶ ννὰ8 ἃ οσεηΐγο δπά 

οδρίΐαϊ, οὗ, [6 Ρῇγαβε “ Οσαϊίέδε 977 ἐζε παΐΐορις" (188. 
ΧΟ 1; Μαῖϊ ἵν. 15). ἀι|ραὶ (νῃϊοἢ σαηηοῖ ΡῈ [68 

αἰρα] ἤδὰσ εἴ) ἰ5 ϑυρροββα ὃν Καὶ] δπὰ οἵδείβ. 
ἴο Ὀ6 ἰῃξ 58π|6 85 (δ]ρι 5, ϑἱχ π1165 πογίῃ οὗ Κι εἰτ 
ϑᾶρα, [ἢε6 δποίθφης Απιίίραίτ (Επι8ε 0. δηὰ [εγοπΊο, 
Οπορῖ.), οὐ {πὸ τηδίῃ τοδά ἔγτοῃη Ἐρυρί δηᾶ Ῥῃωηιοίᾳ, 
ἴῃ τῆς ρἰαίῃ οὗ ϑἤῆδγοη, δῃὰ 511} ἴο Ὀὲ βδβεὴ ἴῃ ἴῃ8 
τηοάσδγῃ νι]!]ᾶρὲ οἱ ιζγείσα, οὐ 11} 016 ἢ, ον αἰπιοβί ἃ 
τυΐη (5ες Ἐορίη,, 826. Κ65., Ὁ. 136). [1 15 ἀἰξιηριυ !5ηςεα 
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Ὀν ΚΕΙΙ τοὶ τῆς ν]!]ᾶρὲ οὗ [1111 (566 ἰχ. 6), 5υ}- 
ῬΡοβεά ἴο Ὀὲ {δε οἴίε οὗ {πε ατραὶ ἔγοπιὶ νος ΕἸ] Δἢ 
δηὰ ΕΠ|5Πα νεηῖ ἀἄοννῃ ἴο Βε:6] (2 Κίηρϑβ 1.1, 2). 
Ονεν ἴῃς ρῥἱαίηβ οἵ ϑῆαγοη [ἢ ποπιδάϊς ουἱπιὶ ΠΥ 
Ὦανε ϑρύεδαά {πεπηβεῖνεϑ, 

γεγ. 24.--“ 71γ-Ἰἰ φαΐ" (“ Ρ]βαϑαηίηθϑϑ," ἔγοπὶ πνῖ, ἴο 
Ὀὲ ἀε!ρῃίεά), ἰπ τῆς τπδ0ὲ οἵ ἘΡρἢτγαίπι ((Ἰαγκ 5 816. 
4" α5) ; αἴϊεγνναγάς [Π6 σαρίΐα] οὗ ἴπε6 ἔδη {{|}065, {1} 
1ης6 {π|ς6 οἱ Οττὶ (1 Κίηρϑ χίν. 17, χν. 33, χνὶ. 8-1 8, 

24), Α]]υἀεά ἴο ἴογ ἰῖ5 Ῥεδυίν ((δηίΐ. νί. 4) ; (ἢε βοεπα 

οἵ Μεηῃδῆδηλβ σοηϑρίγαου αραίηϑὶ 5Π8]]πὶ (2 Κίηρϑ 
Χν. 14, 16); ΡΙΌΡΑΌΪν τῃῇ6 πηοάεγη 72 σα, δῃ 
εἰεναίεά δηὰ Ὀθαυίι] ρΐδος, ἄγεθ 1165 πούίῃ οὗ 
ΝΑ] 5 (Θμθομεπ)). ὅ86ε6Ὲ Ἐορβίηβοηβ 1αζεγ 810. ΜΚ ς., 
Ῥ. 303 ; Κη ἀε Νεϊάς, 577. αρα αΐ,, .11.,.3.34. 
ΤΕ ϑρεοϊβοβίίοη οὗ εαεΐ κΚίησ Ὀν Ὠιτηβε]Γ δίησ]ν ἴῃ 

{15 σπαρίεγ, βαὰγ8 Βίβῃορ ννογάβννογίῃ, δῃά (ἢς ϑιπ}- 
τηϊηρσ-Ρ οἵ αζ ςοἰ]εοείνεῖν, παν ᾿ς ἀεβιρηεξά ἴο γεγηϊηά 
(ῃ6 τεδάδγ οὗ Ηοῖὶν ϑογίρίυγε [πὲ εαςῇ ἱηάίνί 14] ρδτ- 
{ἰσυ]γῖν, δηα δϑρεοία!ν εδοΐῇ ἀντ] ἰῃ ἃ ρἷδος οὗ 
ΘΠ] Θησ6 δηα γεϑροῃβι 1 1ν, Μν1}1 ΡῈ Ἰυάρεά ὃν [ἢς 
Τὶνίηα Ϊοσῆμα ; 85 Ης Η; πη56|Γ ϑαγϑ, “ Βεμο]ά, 1 σοτης 

΄υΐϊοκὶγν, απὰ Μυ τενγασζά 15 ψ ἢ Με, ἴο σίνε ἴο δύέ7} 
7,471: Δοςογα ηρ᾽ ἃ5 ἢ15 νΟΥΚ 5141] θεὲ " (εν. χχίϊ. 12); 
δηα [δὲ [Π15 Ἰυπἀσπηδηΐ Ψ1] Ὀ6 υηΐϊνεγϑδὶ. 
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Ξ5ΞΕΓΟΟΝῺῸ ΡΑΚΤ. 

718 ΦΙΡΩΒΙΟΝ ΟΥἩ ΤΗ͂Σ ΣΑΔΜΦ Ο66' ΟΑΜΑ͂4Δ." 

(ΟΗΑΡΤΕΚΞ ΧΙἼΠ].--ΧΧΙΝ.) 

ΓΗΑΡΤΕΝ ΧΠΙ. 

ΝΈΒΞΒ. 1-7.-ρ3. Οσὔοας Ορηερμαμαῖ 19 7οσάμα 10 7)15ἰγἠῤης 
ἐΐε Ζαμα 97 (απαση ο» {ζ6 7εε: ϑ15. 97 7ογααη 

ὧν Ζοΐ αὐηοηρ 16 μπῶ απαᾶὶ ὦ ἀαζῇ 7 γιδες, απαά α7; 
ἘΜΏΉΦ7ΩΪΟ71 977 ἦέ εἴτ ζγκεομφηδγεα 7)15 7165. 

Δ εΥ. 1.-.- δὶ, (τυας) οἰα (αῃα) 2317 ρΌη6 121 γεαγς ἢ: 
ΟΥ. δῆ. χνιϊ. 11, ΧΧίν. 1; 1 Κίηρα ᾿. τ; [ὑΚὰ Ἰ. 
6, τὃ ; Ὁ) τα ““γϑαῖβ οὐ “{1π|6 οὗ {6 " (Ὁ 65., 1.6χ., 
Ῥ. 342). Τηε εχργεβθίοη ἀδηοΐεβ σγεδέ ἂρ ἴῃ ἰ{5 
5Ένεγα] βἴαρεϑ Ἔνθ Πρ ἴο ἴῃ πεδύ δρρτοδοῇ οἱ ἄθφδαίῃ 
(ΧΧΗΪ 1). [Ὁ πεναγ δεεπὶ5 ᾿ιϑεα ἰῃ δογίρίαυγε οὗ δὴν 
Ὀυΐ Ποῖν ρείβοῃβ; ἴῃῆ6. ἄδαγνβ οἱ [6 ψίοκεα ἂγὲ σοη- 
5 πΊεα ἰη νδηϊν (Ρ54]ηὶ ἰχχνι. 23); Βίϑῃορ ννοσγάς- 
ψοτίῃ. δρσΠΞΠ, υϑο4 δάνεγθ. (δ 131, 2). ΠΕΡ, 
“ἴο ἴδε ροβϑβδϑϑϑίοη οὗ ἰ{ ; 8ε6 οἡ {πε νοσγά δ᾽), (σεϑ., 

ει ὟὟΕ τὰ δβχργθϑϑὶυ το] σοποοζηϊηρ βονθη οὗ [Π6 {Π0 65 (ῃδΐ 
[Π15 “ἸνΊϑίοη νγὰ5 τη 6 δοοογάϊηρ ἴο ὈΓΟΝ]ΟΙΒΙΥ Ργερατγεά γεοογαβ 
(566 χνἹ]. 8, 9), 8ηἀ 1ἴ 15 Ῥγοῦ40 16 Πδΐ δι ἢ 85 ἴῃ 6 ο486 4]50 
1η τοίδγσθεησα ἴο {πὸ οἴμποσ {Π065 οἡ ἴπΠ6 ψνεϑί οἵ Τογάδη. Τορο- 
ῬτδρὮϊο8] βυτνουβ οὗ {Π6 Ἰαπα τ αν Ὀθθὴ τηλαᾶδ 845 5θ00ῇ 85 
1 Πδα Ὀδδη ονούστυη ὈΥ [Π6 ΔΓΠΊ165 οἵ ᾿οβῆυα. Οἰμεῦνίβο, 85 
ΚΏΉΏΟΡΘΙ τοιηδῦκβ, ἃ βϑίηρ]θ δρτονν ψυιῖοῦ νου Παγαϊγ ἢδνθ 
δα 80 δοουζαΐθ ἃ Κηον]θεᾶρε οἵ [Π68 Ἰαηα 45 {π6 διυῖμοῦ οὗ [ἢ15 
ὈΟΟΪ ἀϊβρίαγϑ, Ἔβρθοϊα! ν ἴῃ τορᾶζγα ἴο ἴπΠ6 θουπάδχίθβ. 
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16χ. (1). Ἐὸογ 8η Ἴχρἰδηδίίζοη οὗ [πε δϑϑεγίίοη ἴῃ {πε 
Ιαϑὲῖ οἶαδιιϑα οὗ [15 νεῦϑθ 566 ἡοΐξ οὔ Χὶ. 223. 

ψέεῦ. 2.--- ΤῊ !}5 νεῖβε ἴο ἴῃ6 ἢἤγϑδξ ἢδ]ῇ οἵ νϑΐ. 6 ἰ5 
ρΡαγθηςῃείοδὶ, απ πιεηιςίοηβ [6 ἐϊϑιγιοῖβ. 511} ἀποοη- 
αιεγεά ἰη ἴπΠε βου δἀπά πουῖῃ. Αἰΐζεσ ΠΝ 3 ΒΌΡΡΙΥ 
ΠΡ. “ Βογάογς" (Αὐτ}. Νετγ5.), {{{| εἶτοϊ6β, ἴτοτὴ 53, 
ἴο το }} ; ΝαΙΡ. (41|6ᾶ.; Βαϊ ϑερῖ. σογγεςεὶν ὅ ὁρια. ΤΗΣ 
ἘΓΎΕΙΗΣ 56 6η15 ἴο 6 ἴο σαγεία ν τηαγκεά οὐ ἀ5[γιοῖβ 
δίουη [ῃ6 ἔνε ργίηοϊραὶ ἴοννῃβ5 οὗ ἴῃε ΡὨΙ]ΠΙ 565. 
“4 πὰ αἰ Οφεληγὲ": Α αἰδεγίος ἱπ τῆς ἀεβεγὶ Ῥεΐϊνεθη 
Αταθία δηά ῬἢΠΠ5εα (1 5δτλ. χχνη. 8), ἀἸἰδείηςί ἔγοπι [ἢ 6 
σουπηίν οὗ ἴΠ6 (ἀεϑμυτίεβ τπηεητοηξά 1η νεῖ. 13, ΧΙ]. 5. 

ες. 3.-- 2, γορὴ 16 δ1λογ" (ϑῃϊ]-ομόγ, δ] δοῖς, [υγὈ 14, 
τί. πὸ, ἴο θὲ ὈΪΔοΚ) : Τπουρῇ ἴμε ΝΙ6 15. 50 σδἹ δά 
(154. χχ χίϊ. 3; [6Γγ 11. τ ; οἷ ΙΓ, σεογᾷ, ἰ ἵν. 2ΟΙ, 
“ντ!ᾺἋεπὶ ΖΕ ργρίιηὶ ηἶρτα ἐξαδαλι αύεηδ ᾽)), γεῖ δία 
186 Ὡᾶῆὴθ ργορδθὶν ταίεγβ ἴο ἴπ86 ΡΥ ὉΠ) (ΝΡ. 
χχχίῖν. 5), οπ 186 βου τῃ Ῥογάεσ οἵ ῬμμΠἰϑεῖα, τπε Ῥινο- 
κοροῦρα οὗ τε ἀτεαῖκβ, ἀπά τπ6 πιοάθγῃ αν εἰ 
“Α4γιεζ. Ιῃ 7οϑῇ. χίχ. 26 ἴῆ6 ϑαπὶθα ΠδπΊ6 ϑῇῃίοἢΟΥ 15 
σίνεη ἴο ἃ Ὀογάδν βίγεδηι οἵ Αϑῇεγσ. Τῃε ΝΙΪῈ, ψ ὨΙ ἢ 
ἤονν5 Τῃγουρὴ {πε πάϊς οὗ Ἐργρί, οου]Ἱὰ ποῖ ΡῈ οού- 
τεςῖν ἀεβο ρθε 85 “ βείογε Ερυρί." “Ἷ}άγο»" (Ἔδ- 
τόη, “ εγαάιοδίίοη," ἔγοηχ Ἴῳ, ἴο τοοΐῖ ουΐ; οἴ, ΖερΏ. 
ἱϊ, 4), ᾿Ακκαρών, ϑερί. ; Αςοδτοη, Νυὶρ.; ἴΠ6 πιοβῖ 
πογίμεση ἴοννη οὗ ΡΗΠΙβεῖα, αϑϑίρηῃηεαά ἢιίβὶ ἴο [δε {Π|06 
οὔ ]υάδῃ (χν. 11,45), βεοοηάϊν ἰο Πδη (χίχ. 43); 
αἴζεγ ἴπε ἀδαίῃ οὗ ̓ οβῆια σοηαμετγεά ὃν πάδῇ ([πάἄρε5 
ἰ. 18), Ῥυαΐ δοοῇ τεοονεσγεά ὃν τῃς ῬΠΠΠβσεη65 (1 58ηι. 
ν. 10), δηά ἰπουρῇ τεοοηαιεγεα Ὀν ϑδπλθεὶ (1 5Δ8Π1. 

1 Νὸ ροχϊίζοη οὗ {π6 ἰοττίζοσν οὗ (Π6 ΡΉ 15 01π65 νὰ 5 σοπαπεγρᾶ 
1η {Π6 ᾿1 δίπλα οἵ ᾿οβῆδ, ΠΟΥ δἰζοσ ἢ15 ἀθδίῃ νὰ5 δΔΩγ ρεττηδηθηΐ 
οοῃμαμαδβί βδβοίεα ([πᾶρ88 111. 3). 
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ν]]. 14), γεῖ αἰζεγνναγάς βροόκεη οἵ 85 ἃ Ρἢ σης οἷν 
(1 ὅπηι. χνίΐ. 52 ; 2 Κίηρϑ 1. 2, 16; 6. χχν. 20; 

Απιοϑ ἱ. 8, εἴς.). [Ι{ ννὰβ {Π6 ἰαϑδὲ ρίαος ἴο ψῇῃϊοῆ [6 
ΑΥΚ ννᾶϑ οσδυγιεα Ὀείογε ἰἴ5 γεϊυτῃ ἴο ἴϑγϑεὶ (1 548Π1. 
ν. 10), )ἃηά νν 5 ἴΠ6 δεδαίΐ οὗ [ἢ6 ψογϑῃΐὶρ οἵ Βεείζερυρ, 
ἴῃς ἢγν-σοά (2 Κίηρϑ Ι. 2, εἴα). Νὸον «217, ἃ 5π18}} 
ταῦ ν]]Π]ᾶρο, ἔνε πλ1165 δου τῃ-ννεϑί οὐ Ἐδη  εἢ (ΕΟΡ., 

Βιδ. ΚΚός., ἰΐ., 227-9.. Πύῖθν, πογίλευαγα, ϑερί. ἐξ 
εὐωνύμων, Ὀεσαιι56 “1Π6 πογίῃ " ἰβ. οἡ δε [εξ οἵ οπε 
Ἰοοϊκίηρ τονναγάβ [6 βαϑδί. “(ΟΝ ςΌἢ) Ὡς ερπμηπμίσα 10 16 
(αμααρίς" (Αὐτῃ. Νεγβ.) : Τῇε γεϊδίϊνα, 85 δε, 15 

οἴξδβη οταϊἰεἀ (ὃ 123, 3), οὐ “τ, ἀπ. τὴς. ψῇο]ς ἀἰ5- 
τοὶ ἰγτοῖ ϑίομοῦ ἴο ΕἸκγοη, “5}4}} 6 οοιηίοά," εἴς. 

Τῆς τεηάδογηρ οὗ ΚεΕΙ!, “Τὸ ἴῃς (δηδδηΐϊζε 5 γεοκοηδά 

([ῃ6 ἰεγγ οτυ οἵ {Π6) ἢνε Ἰἰοτά5 οἵ ἴῃς. ΡΠ βεη 65," ἀ18- 
τεραγάς ἴλ6 δίμηδοι ἀηάεγ ΠΏ. ὙΒοιρΡὮ {με ῬΒΠ15- 
τἰη65 νεγε ποῖ ἃ (ἰδηδδη 5}, Ὀιξ ἃ ἰογείρῃ γὰςα (αεβῃ. 
Χ. 14; 6ϑυΐ. 11. 23), γεῖ {μεῖγ Ἰδηά πανίπρ' ογρίπα!ν 
Ῥεϊοησεά ἰο (ἰδῆδβϑῃ, ἰ5 ἤδγε σεοκοηθδά ραγί οἵ [ἴ, 
ΝΡ, ||“ ἀχέίες (οὔ), [6 ἰεγηὶ Ῥείπρ υϑ6α πγείδρῃοτσί- 
οΔΙν οὗ ργίηοθϑ, ἃ5 δίηρες οἵ [πε οἰαΐθ (οἴ, οαγάϊηδὶ, 
[γοπῇ σᾶῖάο, ἃ πῆρα). [{ ἰ5. δρρ]εὰ οηἷν ἴο {πε ἤνε 
Ρτησα5 οὗ (ῆς ΡΒ Π501Πη65 (οὐ, Τ᾿ ὰᾶραϑ Π|. 3, χνί. 5, εἴς. ; 
Ι ὅ4πι. ν. 8, εἴς.), δῃά 15 ἱπίογομαηρεά νυ Ὁ 

(1 ὅδ. χχίχ. 6, οοιμηραγεά μι νεῖβ. 4, 9). [Ιῃ 
Ατγϑδίς 4 σορηῃδία [οῦτ 15 ι5εα οἵ ἃ ργίησε δηά σοτη- 
τηδηάογ οὗ δὴ δύην. “7}216 σαεαΐϊἧηϊες" (ἴῃς ᾽Α2-Ζα- 
(Ὠϊΐ6, 566 χ. 41): Τῇῆε Ηδργον σεηΐ!ς Ὀείησ ἰη ἴΠ6 
5 ΏΡΊΌΪΑΓ τῆδῪ ἄστεα ψ ἢ [9 υπάἀεγϑίοοά (οἴ, ϑερί. τῷ 
Γαζαίῳ, κ-τ.λ.); οΥ [ἴ πλᾶν Ὀ6 Βετγα υϑ6ά οοἸ]εοίίνεϊν, 
45 ἰπ Αὐτῇ.  εῖβ. ἀπά αν. “ 716 Αζαοίλίϊος" (ἴῃς 
᾿Α53-ἀδ- ἀμι[6), χί. 22. “716 ελξαίορηες" (Ἐ5ῃ- 
416-116) : ΤῊΘ σεηῖ!]θ πουη ἴῃ Ηδῦγανν οσσυτβ ΠΘΓα 
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οηἶν. Αϑῃϊκοίοῃ ἡ Ιὰν οὴ πε ββαοοαβδέὲ θεΐννβεη Αϑῃδοά 
Δ) ἃ (δΖᾷ; ἰΐ 15 ποῖ παπιεὰ διηοηρ ἴδε μι της 
ἰοννῇβ δϑϑοίσῃβεα ἴὸ [πάλῃ (Χν. 45-47 ; [που πιεη- 
τἰἰοηπεἃ ὈνΥ Ϊοβερῆυβ, «μέ. ν.,. 1, ὃ 22), Ῥυΐ ννᾶ5 
σοησιετε Ὀν παι ἰτρεὲ (]υᾶρὲ5 1. 18), γεῖ βοοῃ 
τοσδίηδα ἰἴ5 ᾿ἱπάἀδρεηάβδησς (ρὲ χίν. 19; 1 ϑδιϊῇ. 

νὶ. 17). ἩΗετοά τὰε ατεαῖ νὰ Ὀογῃ ἴμεγε (Ε|56}., 
ΗΠ. Ε., ἴ., 6).. 1 ννᾶβ τευλδύδῦϊε (κε ΔΖ, Αϑῃάοά, 
δηᾶ ΕΚτγοη) ἔογ {Πε εχίζεπηα θεδυΐν δηαὰ ργοίιηβίοη οἵ. 
[ῃ6 σαγάεῃβ βυτγουηάίηρ 11, ἀηα ον ἴΠ6 τερ]ε οὗ [ἢς 

ϑυτδη εηυ5 ΗΠ [15 ϑαοσγεά ἄοναβ (Π]οά. 51]ς,, ἢ, 4). 
1 Ῥεοδπλα 4 Ὀίβῃορ᾽ 5 5εὲ6ὲ ἰη [πε ἰουγῖῃ σαηίαγν, νν85 
ὈΠΘ σα ϑϑία Ϊν θοϑίεσεα Ὀν ἴΠ6 οὐϑδάθιβ ἸΏ 11ΟΟ Α.Ὁ,, 
δηα ἀρϑδίη 'ὶΏ 1148 ΑὉ. Βαϊάντη [Π1. σαρίαγεα 11 ἴῃ 
1157, Ὀυϊ [ἴ νὰϑ τείδκεη ὃν ϑαϊδαϊίῃ 1ἢ 1187, δηά 

Ὀυγηΐ Ὀγ Πίπ) πη 1191. ΕΙσΠατχά 1. οὗ Επρ]δηά ονιαϊηεά 
Ῥοβϑοβϑϑίοῃ [πἢ6 ϑαπὶεὲ γε, δηα γεϑίογεα [ῃς ἰογιῆοδ- 
[10η5 ἴῃ 1192. “ΜΙ Πίη [μ6 νν84}15 δῃὰ ἴοννεσϑ πον 

βίδηδίηρσ ἢ6 Πε]α ἢϊ5. οουτγί " (Θίδηϊεγ᾽ 5 522. αμαὶ αέ,, 
Ρ. 257). ϑυϊΐδη ΒΙΡαῖ5 ἀεϑίγογεα 15 [ογιἰβοδίοηβ, 
δηα Ἀ|1δὦ ῸΡ [15 Παύροιγ ἰῇ 1270. Τῃε τυΐηβ οὗ 
ΓηΔϑϑῖνα νν4}15 Δηα ἴοννεῖβ δἰίεδί [15 ἰοσιηεῖ ϑἰΓεηρΊἢ, 
ΔΠ4α [{ 511] Ῥδαῦβ [ῆ6 ἤδτῆς Αϑκυΐδη. “ 7.6 ΟἸΠΖ1 δ ς ἢ 
(ας οὐ δίῃ ίῖ6), 5εε χί. 22. “7216 “υἱέος " ΟΑν-νῖτη, 
“1ῇοβαε. νῇο [ΠΠ801 ἀεβεγί ρ]δοαβ,, ἔτοπὶ ΤΠ, ““ονεῖ- 
τυγηΐηρ," (,65.), ργοῦθδθ)ν ἃ τεπηηδηΐ οἵ ἴοβε ψῇῆο δά 
Ῥεβθη εχίογγηϊπαίβα Ὀν ἰῃς (δρπίοτγίτα (Πεαῖ. 11. 23}, 
ϑοπὶς (Ενναἰ ἃ δηὰ 1,εηρεγκε)ὴ τ ηΚ ἰδαΐ ἴμεν ννεῦα 
ΔΌοΥρίηε5. οἱ Ραϊἰεϑίίηθβ, θυΐῖ, τοσε ργόρδῦὶν, {πεν 

νοῦ (δηδδηϊίθϑ, ίοσ (η6 Ὀοτγάσσ οἱ {πὸ ἰαἰΐοσ εχίθηά θα 

ἰηἴο (8Ζα (αξεη. χΧ. 10). 

! ΤῊ ΜΟΙ 15 δἰναυβ 50 ροϊηϊεαᾶ ἴῃ 1ῃὴ6 Ήδῦτον (566 Ὁ 685., 
Ζ2ε2.). 
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νεῖ. 4.-- 8 : Ασοογάϊηρ ἴο [6 διγαησογηεηΐ 

οὗ τῆς Μαβογείίς ἰοχέ τῆς ρογίίοη οἵ (δηδδῇ ἤδθτε 
τηθδηΐ τηυβὲ Ὀ6 ἰἢαΐ ἴο (ἢς 5Ξουἢ οἵ (δζΖϑβ, νὶΖ., [π6 

σουηίγν οὗ Κίηρ Ατδὰ (Νυρ. χχί. 1), θογάεγίηρ οἡ 
(ῆ6 ἀδοδογίς οἵ Ῥαΐδη, Ζίη, Καάεδϑῇῃ, εἴς. ; Ὀυΐ 85 τῇς 

αἰδίγιοῖβ παηιεά 1 τῃὴ6 τεϑὲ οἵ (6 νεῦβε Ὀεϊοηρ ἴο 

Νογίῆ (δηϑϑδῃ, δηά ποῖ ἴο ἰῆς πιαγίεγ πιεηςοηδα ἰπ 
νοῖβ. 2 δῃά 35, 1 [5 Ὀεζίεγ, νι τῆς δερί., Νυϊρ., ἀπά 

ΟΥτ,, ἴο ]οη ἸΘ ἢ [Π6 ρῥγεσδάϊηρ νεῖϑ6, δι., “116 
“υυΐγε ,»ογε (οὐ 94) 16 σομίλ," 1.5., οὐ ἴτῇ6. δου οὗ 
ῬΗΠΠΙ5.4 Ῥεΐννεθη (δζΖα δηά (ἢς αἰδίτιςϊ οὗ 5ῆυτ. 50 
Κεοι. “4“ὦ {ἦε ἠαπαῖ ο7 {δε (αμααρίες," 1.6., 41} τῆς 

ἀϊδίγιος ἤεγα γείεγγεα ἴο, νίΖ., [μαΐ δἱοηρ τῆς οσοαδϑί οὗ 
Ῥῃοηΐϊοῖα. ““ἥεαγαἦ," τεηάογοα “ σαν "ὁ ἴῃ χ. 18, 

δΔηα 50 εγε ὃν Καὶ δηὰ οἴδμεῖβ αἴϊεγ (ες (ῃαδ]ά., ὅυζ., 
δη4 Ατὰῦ. Νεγβίοηβ, δηά βιρροβεά ὈΓ βοπὶθ ἴο ᾿ς (ἢ 
βΒδΠὴ6 ἃ5 Μιρτι Γ6Ζζίη ((η6 σανε οἵ 7εζΖζίῃ), θεΐννεθη 
Ἴγτε δηά Ζίάοη ; Ὀυΐ ἰζ 5εβθη]5 ὉΠ] Καὶν τηδιὶ 1 ἃ 
σᾶνα ννὰ5 πιϑαηΐ, [86 δγίίοἱα οι να Ὀδθη οπλϊεά 

ἴΏ τῇῆε Ηδφδρτεν. Ῥχγορδθϊν, {μεγείοσθ, ἃ ἴοννῃ οὐ 

νΠΠ]αρε ἰ5 ἀεποῖεξά, 45 ηΏ Αὐίῇ. Ν  γβ., ἰμουρῆ, δοοογά- 

ἰηρ' ἴο ἀτονε, ἔῃεγα ἀγα ηο ἔγᾶοεϑ [εξ οἵ ἰξ. (8εε Ατί. 
Ὀν ἀτονε, ἰῇ δι) 5 4526. 72)2ε1.).. Τάεαῖ. (οηάεγ 
νοῦ] Ιἀεητν [ἃ ἢ Μορδεϊγγεῃ, που οὗ Ζίάοη. 

τὸ Ἴ , ποῖ 8ἃ5 ἰπ Αὐτῇ. Νεβ., “ἡαΐ ὃς δοσία," Ὀαΐ 
«τρλϊρα δεέογιρις 10." “ μπίο Α42λεξ᾽: Τῆς π- ἴῃ ἴῃς ΗΞςΡ. 
πουη ἰ5 ἰοοα] (6. ὃ 9ο,2,ς). ᾽4 “»ήφ (Η Ὁ. )ΞξεϑιγοηρΊῃ, 
ἴγογη Ῥϑλξ, ἰο μοϊ]ὰ ἔαϑί, ννᾶϑ ῬγοθδΌ]ν [ἢ 88η)6 οἱΐἵγ 85 

[παΐ αβϑίρῃεα ἴο Αϑῆθγ (χίχ. 30); δηά, {μογείογε 
ἀϊεγεηξ ἔγοπὶ ἰδὲ ἰῃ ΧΙ. 18, οἵ νῃϊοῆ (παΐ {{{06 

σουὰ ποῖ [ἀκ ροβϑεϑϑίοη (]ᾶρὲβ 1..31)ὲ. (ααϑεηϊῃ8 
ἷ5 ργοῦδοὶν τῖρῃξ ἴῃ ἰἀεητνίηρ [ἃ ψ ἢ “42λαεα, ἃ οἰΐν 
οη ἴδε ῃογίῃ- ννεϑίθγῃ δίορεβ οὗ 1 ερδηοηῃ, ἰδπχοιι5 ἴοσ 
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115 ἰετρὶς οὗ νεηιβ, ἤοβα τυ] 5 ἀύε 511] οδ δά κι ξα 
(ΕοΡ., 16. Κες., ἰἱ.. 6ο6-7) ; ἴος τπουρῇ Αἴκα ἰ5 

Ῥεγοπά {πε ργορεγ {ἰπ|ϊ5 οὔτ Αϑῆεῦ, γεῖ 580 ψὰ5 ἀεθα] 
(δες πεχί νεῖβε), δηά 580 5 Κοαάεϑθῇ Ῥενοηπα Τυάδἢ 
οἡ {πΠ6 βοιυῖῃ. “ 70 {ἦε δογάεγς 97 176 “4 γ»ιογίΐες," 2.6., ἴο 

τῆς Ῥοτγάογ οὗ ἰῆς ἰαηά ννῆῃϊοἢ ννὰβ [ογπΊ ον ᾿η ΠΡ εά 
Ὀν τῆς ΑπιοΙϊίεβ, δηά αδἰζεγνναγάβ Ῥεϊοηρεα ἴο Ορ, 
Κίηρ οὗ Βαϑῆδη. ΤΤῇυβ ἴπΠ6 νψογάβ σίνε δηοίπμεγ [ετ- 
ΓηΪη15 δα πυ6η), νίΖ., ἴῃ δὴ δαϑίοσυ αϊγεοϊίοη, δηά 
ἀεβοῦρθε τῆς Ὀγεδάίῃ οὗ ἴῃ6 πὑποοησποζεά αἰδσίγιοξ 
(Κε}}}. 

ψεΥ. 5.-. 716 Ἰωαμά οΥ 1ἦε Ο δέξίος," 1.6., [6 ἰδγτῖ- 
ἴοτν Ρεϊοηρσίηρ ἴο {πε ἱπῃαρίίδηΐβ οἵ ἀεβραὶ (πτουπίδίη) 
η. Ῥῃορηΐϊοῖα, οἡ [6 βσῇοτγο οὗ ἴῆες. Μεαϊίογγαηδδη, ποῦ 

Μουηΐξ 1,ΘΡδηοη, πον σα] ]εαὰ Ὀγ [6 Αταῦὺῦβ λεδαϊέ, 
ΜὨΙοῆ ϑἰδηαβ οἡ ἃ γίϑίησ σγοιηά, πδαῦ {πε 564 ἴο ἴδε 

ποτίῃ οὗ Βείγαϊ[. Ἃεθ8] ροβϑεϑϑεά ἃ ἤεεϊξ ἴῃ {πε τἰπ|ὲ 
οὗ ΑἸεχαηάεγ πε ατεαὶ (2. “444εΖ., 11., 20), ἀπά ννὰϑ5 

τεηονψηθα [οὐ [5 ἰεπΊρ]ς οὗ Αἀοηίβ (ϑίγαθο, χνί., 75 5). 
Τῆδ ρΡἴυτ, Ὁδ33 ἰ5 τεπάεγεά ὃν ἴῃ Αὐτῃ. Ψεῖβ. “ βίοπε- 
ΒαΠΆΓΟΙΒ ἴῃ Ο1 Κίηρϑ ν. 18 (32 ΗεὈ.), ψῇεπος [ΐ 
ἌΡΡΘδῖβ ἰπαΐξ ἴῃ6 ἀἰδ]1165 πνεῦα 50 ἐπηρί ονεά ὃν {πε 
Ὑγτίδπϑ ; 4150 δ5 “σδίκεγθ" (Α. Ν. ἘζΖεϊκ. χχνίϊ. 9). 
ΤἼς ατθεῖϊκβ οα]]εἀ {πε ρΙαοε Βίβλος οτ Βύβλος, Βεῃος 
τῆς ΑἸεχ. ϑερί. Βίβλιοι (τι Κίπρϑ ν. 18). Ηδετοα, δπά 
ἰη οἴπογ Ῥῃοθηϊοίδη οἱτϊ65, πᾶνε δε ἰουπά ἤρα σἴοηςϑ 

'ἰκε τῆοβε ἰῃ ἴῃς ἰοιιηάαδίίοη οὗ ϑοϊοπιοηβ ΤΕΠΊρΡ]6 
(Εἰ 8 σεορ. ῥαΐ,., 1ϊ., 214-15).} “Βααξραά," 566 
χί, 17, )ῃά χίΐ. γ. “Πεγριοη," χὶ. 3,17. “Οπ {ἦε 

᾿ ΤΠ ““6Θ604]᾽" πηοπίϊοηθαᾶ ἴῃ Ῥ54]πὶ ΙΧΧΧΙ. γ (8), 56 θπη5 ἴο 
ᾶνο Ὀθϑθη ἃ ἀϊξοσγοηΐ ρίδοθ. [1{ νγὰ8 ὑγοῦδΟΪΥ 4 ἰταοΐ οὗ Εἄοπ, 
βουῖῃ οὗ [ῃ6 1)6δᾶ 5684, δπά ἘΆΝ δῦ] ηθ ὈΥ ΤΟ βερμι8, 
Ευβοθῖυ5, δηα βΘγοτηβ. 
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φ»1971ηιρ τρη1ο 7α-»τατλ᾿" (( "δίῃ, “ἀείδηςε," οἵ οἰϊδάεϊ, 

ἔτοπὶ ΠΡΠ, “ἴο βυγγουπαά ψἱ ἢ ἃ ψν8}}) ννὰβ {πε ΠδπΊ6 
οἵ ἃ αἰδειηρυίϑῃεα οἰΐν οἵ ϑγυτγία, οὔ. {πῈ Οτοπίεϑβ, οὴ 
τῃ6 πογίμεγη ἔγοητεσῦ οὗ (ῃῆς Ηοὶγν [,μΔηὰἀ (οἴ. ΝυΓΡ. 
ΧΙ, 21, ΧΧΧίν. 8; ᾿πάρε5 1. 3), [ὴ6ς ἘρΡΙΡΒδηΐα οὗ 
(ἢε ατεεῖκα ([1οβερῇ., 43 129., 1., 6, 2). Τἢε 86π16 ΠΔΠ16 
“ Ἡδγηδίῃ " δρρεδῖβ ἴο ἢανε Ῥεεῆ ρίνεῃ ἴο ἰῆς ἴεδεγε- 
ἴογν οὐ Κίηράοπι), ἃ5 ψ»ὲ]}}] 85 ἴο [15 οδρίίαὶ (8ε6 2 
(ἤτοη. νηΐ. 4, νἴεγε ϑοϊοπιοη 15 βαίά ἴο ἤανε Ὀι1]1 
βίογε- 165 ἰὶη ΗδπΊδίῃ), δηά 1ἢ [15 νίάου πηεδηϊηρ᾽ 
[ῃ6 πδηηδ ἰ8. ΡγΟΡΔΟΪΥ τἰι5εα Πεγεα (7 οϑῇ. χιίϊ. 5). Τῆς 
Ν 3, ΟΥ ρ855, 5 ἰῃς σαΐίε οὗ δρργοδοῇ ἴο (δηδδη 
[τοπὶ Βαρυϊοη δῃά 411] ἴῃ 6 πούίῃ (Ζεςῇ. ἰχ. 2 ; [6γ. 
χΧΧχίχ. 5). ὙΠεὲ ἱπῃδρίίδηί5 οἵ ΗἩδπιαῖϊῇ ψεῖς ἀε6- 
βοεηάδηΐίβ οὗ Ηδηὶ ((δπ})} (ἀξη. χ. 18). Ἐὸοτζ ἰΐ5 σοη- 
ποοίίοη ψιῖ αν 9566 2 8π|. ν]. 10, δηᾶ νι ἢ 

Θοϊοπηοη 1 Κίηρϑ ἵν. 21-24 ; 2 (ἤτοη. ν]ϊ].4. Αἰἴζεῦ 
(ῃ6 Ἰαἰζεῦς ἀδδῖίῃ τ δεετὴῆβ ἴο ἢανε τεοονεγεα [5 
᾿ηπἀερεπάεξηςςσ, θυ Νὰ5 γεσοησιεγεα ὃν Τ]εγοροδηι 1]. 
(2 Κίηρϑ χίν. 28); αἰϊζευνναγάβ ἰ νγὰβ βυ δ] ραῖεα ὈγῪ 
(ῆἢες Αϑογγίδηβς (2 Κίηρϑ χΧν!!. 24, ΧΝΠ]. 34, ΧΙΧ. 13; 

154. Χ. 9, Χί. 11), δἀηάὰ ασαίη Ὀγ ἴδε (Πμαϊάδδης (76τγ. 
ΧΧΧΙΧ, 5). [1 15 πον “7 αημαΐ, ἰῃς δεαΐ οἵ 4 ἀτεεῖς 
ὈΙΞΏΟΡ, δηά, δοοοζάϊηρ ἴο δ Ίηεγ, πα πραεῖα ΤΟΟ,ΟΟΟ 
ΠΡ ηῖ5. (ΒΟΡ., 7.167 Κδ5., Ῥ. 5 6ὃ ; Βυγοκῃαγάς 

7 γαυφσίς ἦρμι 5.77χ:α, ΡΡρ. 146-77 ; ϑἴδηῃϊεν᾽5 δ17. αμα δαί, 

ΡΡ. 4ο6-7.) 
εν. 6.----“ 77:γεῤἠοϊδ-.τηαζη," οἴ. χὶ. 8 (ποἴε). “ΑἹ 

ζλο διαάομέαημα": Ῥυΐ ἤδγε ἴοσ ἴῃς Ῥῃωπηϊοίδης ρσεης- 
ΓΑΙ (οἴ. πᾶραθ 111. 3; Ηοπιού, 74, νὶ., 298). '5᾽ν, 
ΠΡ αῖῖο. ὩΌΝ, “17 εὐ αἰζεῤοσεδεςς {ἀφ (566 11]. 
10, ποΐδ) : Τὴ6 ρζοῃ. δῆς, σῆοννβ (Πδὶ [ἢς ἢγϑοί 5θη- 
ἴεπος οὗ {πΠ6 νεῖβε ἰ5 Ρυΐ δρβοϊ εν (δ 145, 2). Τῆς 
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ννογάς “ ομῖν αϑδοζρη 11," ἴο ἴῃ6 δηάα οὗ [6 νεοῖβε δἵδ 

φοπηξοίεα ψΙ [μῈ επὰ οὗ νεῖβε Ἂ (5εε ποΐβς δ {δε 
Ῥερίπηηΐηρ οὗ νεῖβα 2). γΡ, “ ομέν," 2.6., [λοὰρἢ ἴδοι 
ἢαϑβί ποΐ γεῖ σοηατπεγεα ἰ1. ““42.:ςς2ση λοῖ 11 ὅν ἐοί," 111. 
“ρδι156 [ἰ ἴο 41}, 2 6., αϑϑίρῃ ἰ ὃν ἰοί. Τῇεῖα ἰ5 δῇ 
6]1Πρ515 οὐ 513 (οὗ χχίϊ. 4; ΕζΖεῖκ. χινίϊ. 22), Ὀγ 
νν Ιοἢ (ἢ νεγῦ ἰ5 ἰο]]οννεα ἴῃ Ῥϑαὶπὶ χχίϊ. 19 ; τον. 

ΐ.Ῥ 14; 158. χχχίν. 17. “«“(4ς 7 λατυϑ εογρηηπηαμαρα" εἴς, 
566 ἰ. 6. ' 

,εγ. 7.-- ΤὨ 15 σοπιπηδηα ἴο δρρογίίοη (ἢς ἰδπά 
αηοηρ {ἢπ πἶηε δηά ἃ ἢδ][ {γἱρε5 Ὀοίογε {Πᾶν ἢδά Ἴοου- 
ΡΙείεὶν δα ραπεα ἰἴ, νναᾶ8, 85 (δίνη γεαπΊαῦκϑ, ἃ ρίθαρσα 
οη [ες ρατγί οὗ σοά (δῖ Ηε νουἹὰ ρυΐ {Πεηὶ ἰη Ρο5- 
βεϑϑίοη οὗ ἰ{, 1 τῆεν ψεγε ορεάϊεηϊς ἴο Ηἰβ ψ1}}. [11 

νγνὰ5 ἃ {τἰ4] οἵ Τοϑῇυδ᾽ 5 ία! ἢ. ἘΒείογε "ΝΠ 15. δὴ 611ΠΡ- 
5ἷ5 οὗ [με ἰογεροίηρ' ρσερ. Ὁ (οἵ, ἐβε Ηςβ. ἴῃ ἰ. 1.2), πὰ 
ίογ ἴπε σοηπβίγυοστίοη οὗ [6 ἴννο [οἸ]]οννίηρ ποι 8 566 
ποῖθ Οὐ 11]. 14, ΝΠ]. 11. 

ψεῖβ. 8ὃ-32.--- ΥοπῚ ἴῃ6 πγχεητίοη οὗ [6 ἰηῃοῦδησε 

οὗ τῆς ηἴπε δηά ἃ ἢδὶῇ {τρὲ5 οἡ τῆς ψεϑβῖ οἵ Τογάδηῃ 
ἃ ἰτδηϑι[οη 15 846 ἴο ἴῃς ἱπῃετγίίδηςε οἵ ἴῃς ἔννο δῃὰ 
ἃ ὨΔ4]Γ {{|0 65 οἡ [ῃ6 εαβδέ. Τἤεϑε ἰαϊῖεσ ψεῦα τερσαγάθά 
Ὀν 80πΊ6 δποΐδβηΐ Ὄδχροβίϊοιβ (Ογίρεη, “7ο7. 3. δῃπὰ 
ἹΤδμεοάοτεῖ, θκ. 16) 85 γεργεϑεηίδαζίνε οὗ [6 δῃοϊβηΐ 
7ενίϑῃ Ομυγοῆ, ἴο νὨοἢ τῆς Ρῥτοπλίθαθ εῦα τη866, 
Ῥὰΐ ψὨΙΟΝ αϊά ποῖ τεσεῖνα τῃοῖγ δοσοπιρ 5 πγεηΐς {1} 
ΟΠ γι σαηλε, δηά, ἐπεγείοσγε, δ πο δανδηΐαρσε ἰη [ἢ!5 
τεβρθοῖ ονεῦ {πε (Πγίϑιίδη (μυγοῦ (οἴ, ποῖα οἡ χί. 2 3). 

ΝοΥ. 8.- Ὧν, “το 1... 2.6., ψ τλ6 41 τὴς οὗ 

Μδπαββθῆ, θυΐ πὲ ΠΑ] ψὨϊοἢ μαά τεςοεϊνεα ἰἴ5. ἰη- 
Ὠεγίΐϊδησε οὐ [ἢε εαϑὶ οὗ Τογάδῃ; ἤξῆσε τῆς Ατσϑῦ. 

ψεῖβ. ρδύδρῆγαβεϑς “ Ναπὶ αἰϊπηαία {γριι5 αἰΐετα Μδ- 
Π4556,᾽ εἴο. Τῆς νοζάς “δ5 Μοβες [6 ϑοενδηΐ οἵ 
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]͵]εῃονδῇ σανςε {Πε6πὶ ἢ δε ποΐ ἃ ἰδυζοϊορσίςδὶ γερείοη 

οὗ" [Π6 οἴδιβε “ νῃϊο Μοβεβ ρανα {πεπὶ,᾿ Ὀαΐ ἱπΊρΡῚν 
ἴηι [τῆς ατγαηρεπιεηΐβ ψνῃϊοἢῇ ἢ86 Ὀδδὴ τπηδᾶάς ἴῃ 
σεησίαὶ τογπΒ ὃν Μοβοβ ννείε. πον ἴο 6 δχδοίϊν 
σατο οὐδ ὈγΥ ]οϑῆυα. ἘΕογ ἴῃε ίδοΐ δ μἀθα ἴο 566 

Νυπῖρ. ΧΧΧΙΙ. 33; δα. 11.1.3. 
Μεθ. 9-13.--- σεηείαὶ ἀεβογίρίίοη 15 ἢιϑδί σίνεη 

οὗ ἴπ6 Ῥογάεδεβ οὗ ἴῃς [ογγίϊογσνυ θενοηά ἰογάδῃ, δπά 

αἰτεγνναγάϑ [6 οἰτ65 δϑϑοίρῃηδα ἴο εασῇ {γίρε δθ δηυ- 

τηεγδίεα (νεῖβ. 115-31) 
ψεῖ. 9.--- 2 γοῖῃ' “γοέν, τυλϊοῦ 1ς πολ {86 δα 

(τ. Πρ οὐ εἄἀρεὴ) οἕὗἵ ἦε τυαίφγεονγδε ο77 Αγποη, απο 

(οι) 2ᾷε οἰέγν," εἴς., 566 χίϊ. 2 (ηοῖε). “«“χά οὔ {δε 
2ίαἴπ" (Αὐἴῃ. Νεγ5.) : πῶ, ἔσγοηιὶ Ἴδν, ἴο Ὀ6 ϑἰγαίρῃΐζ, 

Ἔνθ, ἰδανεὶ, ἰι5 υϑε ψΙἢ [μ6 αὐίοϊες ἰοῦ τῃ6 υρ]δηά 
- ἀἄοννῃϑ οὐ [806 ἰδηά βδαϑβί οὗ ̓ ογάδη (οἵ. νεῦβ. 16,17, 21 ; 
ΧΧ. 8), ἀρραγεηῖν ἴῃ σοπεγααϑιηοζίοη ἴο (6 τος ΚΥ 
801] δηά τηογε Ὀγοκεῇ ρστοιηά οὐ [ἢς τνεϑί, ἐπουρῇ ἴῃ 

ἰαῖεγ {{π165 [ἢ]15 ἀἰβείποιίίοη ννὰβ ρτόῦδοὶν ἰοβί, δηά 
ΡΪαΐηβ οὐ [6 νοεῖ οὗ τῆς Ϊοιάδη νεῦε 850. οδὶ]εά, 

(ϑίδηϊον 5 ϑέμ. αγα αί,, Αρρεβά. ὃ 6, ποίε 1). Τῇῆε 
ἴεγπὶ 15 ἤθσα δρρὶ θα ἴο τῆς. βδουΐϊπμεγη ρογίίοη οἵ ἴδε 
τεγγ ἴοσν οὗ ἴπε6 Αἰηοτγίίεβ, νυ ἰσἢ ννα5 δϑϑίρῃεα ἴο (ῃς 

{106 οὗ Κευρεη {(θ ευξ. 11. το, ἵν. 43 ; ]οϑῇ. χχ. 8 ; 

76γ. ΧΙν!. 21), ψῃαΐ 15. ον [86 δείξα, οὐ ραβίυγε 

στουηά, οἴϊῃε τωοάδγη Αὐαρ5. ὉὍῆε ροχγίίοη οἵ ἰξ ἔγογῃ 
Μεάορα το Ὠίθοη 15 ςδ]]εά (10 Νυπιρ. ΧΧΙ. 20) δἔϊογ 
ἰῖ5 [ογπιεῦ ἱπμαθίίαηϊα “ τς δεῖ οἵ Μοδρ," δηά (ἰη 
ΝΡ. ΧΧί. 14) “τῆς βε]αὰ οἵ ἴμ6 ναϊοῃηιθη" (ΒΥ, 
Κι). ““Μεάρδα" (Μὲξ- ΒΒ Ῥηδ᾽, “νναΐετβ οὗ τγεϑί," τί. 

δ 2 [η1564], ἴο ταβί), ἃ ἴοψῃ δϑϑίρηβα ἴο ἴῃς Ἀσδι- 
Ὀεηϊΐθ5 (νοῦ. 16), Ὀμξ ἰογηλεγὶν Ὀεϊοηρίησ ἴο Μοδῦ, 
ἔἴγοζη βου ἰ ννᾶὰ8 ἰδίζεβῃ Ὀγν τῆς Απιογίίες. (ΝυπΡ. 
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ΧΧΙί. 29, 30); αἴϊεγνναγάξ γεσονεγεαά ὃὈν ἴ(ἢ6 Μοδθίΐαβ 
([54. χν. 2) ; Ῥείογε ἰ{ ]οδὺ ἀείεξαϊβα [ῃ6 Απιπιοηϊῖαβ 
(1 (βτγοη. χίχ. 7). [1{ ἰὰν ἔουγ οὔ ἔνε πλῖ|]ε5. δοιτἢ- 
οαϑςί οἵ Ηβϑῆροῃ, οἡ ἃ τοιιηἋ ἢ1}], οἡ ψνηϊοῇ τΠογ6 ἂΐα 

5111] συ ϊη5 οδ δα Μᾶάερθα (Βιυγοικῃαγάι᾽ 5 .57}7., Ρ. 62 5). 
“« 1 έδομ " (Ὠ1-ὈΏδη, “ ριηἱηρ, τῇ. 2531, Ζφ., Δ, ἴο ῥίης 

ανναν, (65., 1.6χ.), ἃ Μοδρι 5 οἱΐν, δδουΐ ἔουγ πλ1165 

πού οὗ {65 Ατῆοη, σοησιεῖεα Ὀγ τῆς [Ιϑγβε ες 

(ΝυΡ. Χχί. 30); δϑϑίρῃεά ὃὈν Μοβεβ ἴο {με Κει- 
Ῥεηϊίαϑ (νεῦ. 17), Ὀὰξ ἀρραγεητὶν δ ἢγϑί οσσπρίεαά Ὁν 
τῆς (δάϊίζεθ, Όν ψῃμο [ νψὰ5 τερυ] (ΝαπΊΡ. ΧΧΧΙΪ. 
24), αῃηά το ψῇοπὶ ἰΐ την ἤᾶνε Ρεδη οδ]]16 4 ὨιΡροη- 
(δά (ΝυΡ. ΧΧ ΧΙ. 45, 46); αἴτεγνναγάς τεοαρίυγεα Ὁν 
{π6Ὲ Μοαδθίίεβ (154. χν. 2; Ϊ]εγ. χν. 24). [11 [5 
τηδητοηδα Ὀγν Ἐπιβερίι5 δηα ΪεγοπΊε, ἰη {π6 Οπολρᾷςο., 
Ὁηογ 1[Π6 ἡδηϊε5 ϑδῦοη οὐ εροη, δηα 85 ἃ νεῖν 

Ιαῦσα ν! ]]ᾶρὲ θενγοηα {πὸ Αγηοη. [5 εχίβηϑβίνε τυ] η5, 
511} ο411ε4 Ζ ξδα, νχεγα βεεη Ὀν ϑεείζεη δηᾶ Βιυγοκ- 
Παγάΐξ, δηα πεσε (ἢ6 Μοδθίίε βίοης ννὰ5 αἰβοονεγεά ΌγῪ 
(ῃη6 Κδν. Τ᾿ ΚΙείη ἰη 1868. 

Νεῦ. 10.--δϑα χίϊ. 2 : ΝυΡ. χχὶ. 25. 

Δ εῦ. 11.--.-.. (18ε)ὴ στ ίεαά " (ἢὰρ-(11-᾿ 44}, Δ 4., [ῃς 
ΨΏΟΪ]6 οὗ {με εγγϊζογν 50 οδ] δα οἡ Ῥοί(ῇ ϑἰάες οὗ {ΠῈ 
7 ΌΡοΚ (Χίϊ. 2, 5) ἘΕογ ἴδε σεπιδίπάθσ αἷθδο οἵ [6 
νΟΥβ6 566 ποίθ οἡ ΧχΧίϊ. 5. 

Δ οῦ. 12.---ὅ66 ΧΙ! 4. ΤῊΘ [ΟΥΠῚ ΓΛΣΡΙΟΟ αἱ ἴῃς Ῥερίη- 

ηἷηρσ οὗ [ἢε6 νεῖβε (οὗ. νεῖβ. 21, 27, 30, 31) 5. ποῖ 

ἰουηά ἴῃ ἴῃς Ῥεηίαδίειςος, Ὀαξ ΡΥ (ΝΡ. καχίϊ. 33; 

Τευῖ. 11. 4, 10); οπα ργοοῖ {παῖ [ῃε Βοοκ οἵ Τοβῆμα, 
ἘΠΟΙΡὮ ταϑεπι]) ηρ [6 Ῥεηϊζαίειποῇ [ἢ ϑίν]θ δηα ρῃγαβοο- 
Ιοσν, γεῖ Πᾶς [5 ον αἀἰδιϊηςείνα ἐδαΐαγεβ. 

Νεῦ, 13.---Ηεῖθ ννὰ ἢᾶνε (ῆς ἢῖϑί ποίϊος οὗ [ἢαϊ 

νηΐ οἵ (411 δηα ρεύβενεδηος νῃϊοῇ νγὰβ8 αἰζουναγαάβ 
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[πΠ6 σαιι56 οὗ 80 πιισῇ αἰϊδαβίεγ ἴο [ἢ6 5γϑ6]1{65 (566 
Βοοῖζα οὗ Ἰυάρεβ δπὰ οὔ 1 ὅϑ58η}16}). ““δεΐ 106 
Οεεληγλίος.. .. τρΐὴὲ 1115 ἀαγ " (5εε ποίεε οἡ χίϊ. 5): 

Ἐνδη ἴῃ {Π6 {{π|ὲ οὗ αν ἃ ἴεν ἀρρϑαῦ ἴο ἤανε Ὀξεη 
ἰηἀερεηάεηϊς (2 58πι. 1}. 3, χ. 6, 8). 

γει. 14.--- ἢ νν δὶ ἰ5 ἢεγε βαιά οὗ {πε ρογίίοη οὗ 
1,ενὶ οἴ, νεῖ. 33, Χίν. 3, 4. ψφ , ρΡ΄υγαὶ! οοηδίσιο. 
οἵ πρὶν} ἃ βδογίῆςε, 580 σδ ]εά ἔγοπι ἴῃε ἔγε Ὀγν ψῃίςῃ 

1 ννὰβ Ὀυγηεά (8), υιϑ5ε4 Ρσγίπλάγν οὗ βδογίῆσεβ Ὀυγηΐ 
ἴῃ πΠοπουΓ οὗ αοά, Ὀυΐ, ἴῃ ἃ νίάοΥ 56η56, οὗ 411 Κιηάς 

οἵ βδογίῆοθ, ὄνεὴ οἵ ῆοβε ποῖ Ῥυγηβά (1 εν. χχίν. 
7, 9); τὰ5 Βετα 1 ἰποϊμ 65 {{Πη6Ξ δηα ἢγϑοίγα 5 (μον. 
ΧΧΝΙ. 30-32, σομηραγοα νἢ ΝΡ. Χνη!. 21-32); 
8Δη4 [5 τεηἀεγεά πη ἴῃ6 (Πδ]ά. δ3)3 3, ἀηὰ ὃν Ϊεγοπηθ 
“ἐφδοσί Ποία εἰ νἱοςπηε." ὅπ, “λα (15) (δ᾽ 121,2, 
ΜΠ ὃ 147, 4, ποίς ἢ. “Ας ἢ ταϊά; εἴς., 566 
Νυπρ. χν ϊ. 20; ϑυΐῖ. χ. 8, 9, ΧΝΙ, 2. 

ΨΝΈΚΞΒ. 15-23.-Φ-}:.ϑγλίαηες οὗ 106 7 γεύες 97 ΑοιεΦε. 

ὙΠεῖγ τογγιοῦν ννὰ5 ἴπΠ6 τηοϑί δοιυίμεγη οὗ [ἢς δ]]οί- 
τηρηΐβ. οὗ (ῃς {γϑδηϑ- ογάδηϊς {0 65, δηὰ δα]οϊπεα [ἢ6 
σοιμηῖγΥ οὗ Μοδρ, ἴο ννῆϊοῃ 1 δά ἰογγηεγὶν Ὀεϊοησεά 
Ὀείογε [15 οοηαιδϑῖ Όγν ἴῃς Απηογῖῖεβ (ϑες ΝΠ. Χχί. 
26, εἰς... ζε ἰαζέεγ, βοψενεσγ, ἀϊ4 ποῖ ννῃο  ν εχίϊγ- 

Ραΐε ἴῆς Μορδθίζεβ, νῇο, ἀννει!ησ δὶ ἢγϑὶ 85 ἃ βυ ]εοΐ 
τα. δηοησ ἴῃς ἘαυΡδηϊε5, 5εεπὶ ἴο ἢᾶνα σγδαάπδ}ν 
τεοονογεα {πεῖν οἷα συργαηηδον ἰη τῃς ἰΔηά. 

εῦ. 15.- ΟΟἴεγ 1535) ΘΌΡΡΙΥ ἹΠΌΓ. Οη ἰῃς ἀϊξίϊηο- 

ἰ[ἰοη ῬὈεΐψεεη ΠΩ δηὰ ὥδ 56ε66 ποῖΐβ οἡ [|., 12. 
“Αρμεδφρ " (Κ᾿ ἀ-ὈΠ θη, “566 ἃ ϑοη ἢ), θη. χχίχ. 32 

᾿ ΤΠ ψοτζα 15 υδ6α ἴῃ ΟΠΪΥ οἣδ οΟἴποσ ρίδοβ θ651468 [Π6 Ῥβη- 
ἰαἰδυοι, ν]Ζ., ἴΏ 1 ϑδῖη. 11. 28, δῃα 15 [616 οορ! θα ἔτγοπι ἰἰ ([Κ61]).Ψ 
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ψευύ. 16.---Γ(Π νοῦ. 9. Τῇε (ΒΒ α]ά., ϑερέ., 5γύ., δηά 

Ατ8Ρ. τεδά Ἢν ἔοσ ὃν, ψῃ ἢ 5 ργο Δ ΡΥ δῃ επηθηάαδιίοη 
οη δοσοιηΐ οἵ [ῃ6 Ὁ Ὀείογε ὍΤΙ (Μαυγεῦ. “ἡ )εεόα, 

566 νοΐ. 9. : 

ψεῦ. 17.---ΠἼελδοη," χι. 2. ὙΦ ΏΒ, οὗ. νεῖ. 9 
(ηοῖε). “2 έδοη," νεῖ. 9. “α;μοϊ-δασί" τ. “τῇα 
Πρ -ΡΙαςοο5 οἵ Βδϑὶ," πιούε γεν νυγιτθη “ Βαπιοί " 
(ΝυΡ. χχί. το ; 138. χν. 2), {πε δροῖ ῆεηςε Βα]δδπὶ 
58} ἴΠ6 ουἱδκιγίβ οὗ ἴὴ6. σδιῃρ οἵ ἴϑ5γδεὶ (Ν 10. ΧΧΙΙ. 

41), αῃὰ ργοῦδοὶν ἰη {πε νἱοϊην οὗ ἴη6 Ατγηοη (οἴ, 
Οπμπο»μαςί., 5. ν-. Βαπιοῖῃ). “ δεϊ-δααξημέοη," ςΑ]16ἀ 
“βακσέ-᾽ 6071" (ρίαςςε οὗ μαριδίίου, ΝαπΡ. χΧακχίΐ. 38), 
Δηά, ἰη 4 οσοηίγαοϊςεα ἔογπι, “.8έορ " (ΝαπιΡ. ΧΧΧ, 3). 
ΤΠΘ Μοβδρθίΐεϑ 5θε), αἵ 4 ἰαίεσ ρεγίοά, ἴο ἢανε ραϊηεά 
Ροϑϑεβϑδϑίοη οὗ [ἴ, δηά ἴο ἤἢανε Ἵδδά [ Βειῃ-τηβοη 
(1εγ. χίνι. 23) οἵ Βδαϊ-πιθοη (ΕζΖεκ. χχν. 9). Νον 
Ρτορδῦϊν “γήημ, Ὡδαῦὶν ἵνο πι1]δ5 ϑδουζῃ-εαδὶ οὗ 
Ηεβῃῦοη (Βυτοκμαγαΐ, 11., 624)... 

ψεῦ. 18.----“ αλαξα " (Υ α- ἢ ἰϑδῃ, “ ρίδςος {Γαι ρ]ςά 
ἄοννη," Ρεγῆδρβ “ἃ {γοϑῃϊηρ-βοογ," τί, γ85, απυβεά, 
ΑταΌ. “ἴο {γᾶπιρὶς ἢ), νυγιτεη [8182 158. χν. 4 ; Τοῦ. - 
ΧΙΝΙ]. 34, ῃεγα [ξ 15 πηθητοπεα διηοηρ [ἢ οἰ[ε5. οὗ 
Μοδρ, μανίηρ Ὀξδη γεΐακβη ὃν 11. ΟἋἱοβα ἴο ἰξ δίῆοη 
νν85 ἀείδαϊεα Ὁν Μοβθβ δηά οἰδίη (ΝΠ. χχί. 23-4; 

Τουΐῖ. 11. 32, 33); [ἴ ννᾶὰβ δϑϑοίσρῃεα Ὀν ἴῃς Ἀδυρθηϊζεϑ 

ἴο {πεὲ Μεγαγίίε 1, ενὶῖε5 (Χχί. 36 [ποῖ ἰῃ {πε Ηερτενν 
[6Χ1] ; 1 (βτοη. νί. 78 [63 ΗεὉ.]). [115 δἰίδ αηκηόνψη, 
{Πουρἢ Ευβεδίαβ (Οηολη., Γεσ σά) 58γ.)5 ἴξ ἰὰν Ὀεΐννεεη 
Μεάεδα δηά Ὀίθοη (5 }5 120. δ εί., νοὶ. 1.. Ρ. 91 5). 
“Κι ράρμοίζ ὃ (("απὲ-πιότῃ, “ εαβίεγηπηοϑὲ ραγίβ ἢ), ἃ 
ἴοννῃ ἴῃ [6 Δεὶσῃρουγῃοοά οἱ 4:4Ζα, ηονν ὑπκηονη. 
Ετοπὶ {πε δαϊασεηΐ ψ] ἀθγηεβ5 (π] 4 41), ἴο Ψψῃϊοἢ (ῃς 
ἴον 566Π15 ἴο ἢανα σίνεη [15 δηηε, Μοβεβ βϑθηΐ δη1- 
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Ραβϑαάοῦβ ἰο ϑίμοη (Π δαῖ. 11. 26). Ιξ νὰ8 ρίνεη ὈῪ 
τη6 Ἀοιυροηϊίε5 ἰσ [ἢ6 Μογαγίίε 1, νίῖθς (Χχί. 37 [ποῖ 

'π6 ἴῃς Ηερ. τεχῖ]; 1 Οἤτγοη. νὶ. 79 [64 ΗδεὈ.7). 
“έῤλα᾿ αἰ" (Ὀεδιῖν, ἔγοσχ 0855", ἴο δῃϊηα [τῆς [ἃ]] 
[ογῃαῃ οὗ ἴῃ6 Ηδρ. νογά 5 υβὴ, 1 (ῇτγοη. νἱ!. 647), 

ἴῃ τῆς αἰϊδίγιοϊ οὗ ἴῃς ρῥἱδίη (π)ιϑῆογ, νεζ. 17), δϑϑίσηεά 
ἴο [πε ]ονες (Χχῖ. 37 [ποῖ ἴῃ ἴῆε Ηερ, {ἰεχῖ]); 
Ι (ἤτοη. νὶ. 79 [64]}, ἀρραΐδηξζίν γεΐδκεη ὃν τῆς 
Μοδθιῖος ([6τ. χῖν!. 21), πιεητίοηθδαά Ὁν ΕἸιΒαΡῖ5 
δηά Τεγοπὶα (Οπορῖ., 5. νυν. Μηφάθ) 845 ἃ Βοχηδη 
Γ]ΠΠ1Πταγν ροϑί ἔοσ Κεερίηρ [6 ᾿ππῃαριϊδηΐβ οὗ ἴῃς ἀεβεγί 
ἴῃ οἤεοκ. διῖ6 ὑηκπονη. 

ει. 19.---“ Αγχαϊψαϊηι" (Οἵτγ-γ-[δ- γί, “ἀουθὶς 
οἰΐν ἢ), θτϑῖ τπηεπιὶοηδά ἰη ἀξη. Χὶν. 5 85 ἰῇ ροβϑεϑϑίοῃ 
οὗ τῆς Ἐπιλίπι. [ἡ [Π6 {ἰπ|6 οὗ Εὐβεθιι5 1 ννὰ5 οδ]]εἀ 
Κατίαβ, δηά ἢε ἀδϑοῦθαεϑ 1 85 ἃ ν!]ἰὰρὲ οὗ (γί ϑιβηϑ, 

ἴεη πΊ1165 ννεϑὲ οἵ Μεάεβρα (Οπο;καοί,, Καριαθιείμ), Βαϊ 
Βιυγοκῆαγαάϊς ρ΄δοαϑ 11 [ἤγεα πλ 1165 δου οἵ Ἠ ἘϑἤΡοη, ἴῃ 

{(ῆ6 ταϊη5 Κηοννὴ δ5 Εἰ-Τάνπ),, ἢ41{ δὴ ἤουγ ψεϑί οὗ 

Μεάσθρα ; 50 Κεῖ. [Ἃὶῷὦἢ Νυπρ. χχχιΐ. 37, 38, [ἴ 15 

ταθηςτ οηθα 848 ρεΐίνεθη ΕἸδα ἢ δηὰ Νερο, δηὰ σδἰά 

ἴο ἢανε Ῥδθὴ Ὀυ1 (26., τευ] οὐ ἔογβε 4) Ὀγ τπ6 
Βαουθεηϊίεβ, ας ἀρρεϑῖβ ἴο ἢανα Ὀδθη γεΐίακθη δ ἃ 

ἰαῖογ ρεγσίοα ὃν ἴῃς Μοαδρίξεβ (76 ζ. χ νι, 23; ΕΖΕΚ. 
ΧΧν. 9). [{ 15 ροββδίθὶν Δ πχζεῖγαΐ, οἶοβε ἴο γε οί αἰζαγηξδ 
(γονθ). “δεόριαΐ" (5: Ὀῃ- πιῇ, “ σοο] 655 " οὔ “δνεεῖ 
5016}}, τί. ξ΄ [υπι564], ΑτάΡ., ἴο Ὀε ςοΪά, οὐ ἦφ., ὩΖΞ, 

᾿ἴο Ὀ6 ϑιννδει-βορηϊαα), 5ε6 ΝυΡ. ΧΧΧΙΙ. 38 ; αἴογνναγας 

[τοῦ δπιοηρ ἴπε οἰτίε5. οὔ Μοδὺ ἔογ [15 νίπεβ (38. 

χνὶ, ὃ ; 76Γ. χίνη!. 32). [{8 Ππαπὴ6 15 ρεγῇδρϑ ἴγδοα- 
ΑὉΪ]6 ἴῃ τὰς γυΐϊῃ5 4ς-.-δαηεῖ, ἰουγ Π11165 εαϑί οὗ Η εβῇθοῃ : 

θυΐ δοοογάϊηρ ἴο Ϊεγοπηθ ((οπηηλεηΐ. οἡ 158. χνΐ. 8) 
ἰ ννγὰβ οἡνυ ἤνε δυπαγεοα ρᾶοεβ ἰτοηὶ {Ππ6 ἰαζζεσ οἰΐγ. 
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“Ζαγεϊἦ-λαλαγ " ([56- το - Π45}-5η8-οἤδγ, “τε βρ]εη- 

ἄουγς οὗ τῆς ἄάανη "), πιεπποηεα ἤδγε οηἷἶν. “Οηα 
ἡπομΐ 97 ἐδ ναζζεν": Τῆς νδὶϊεν τῆαν Ὀς ἴπαΐ οἵ ἴπΠ6 
]ογάδηῃ (νεῦ. 27), οὐ οἵ δδιπι,, οη (ες 546 οὗ {ῃςε 
Πεδὰ δεα (Νυπρ. Χχχὶ. 49). δϑεείζεη (Δ δρε, ἴἷ., 

2690) Μοι]ά ἰἀεηςτν τῆς ἴονηῃ ψ ἢ ἃ ρΐδος οδ θά 

47, οὐ Ζαγα, αἴ ἴῆε τηουτἢ οὗ ἴῃς Ν'ινγαάν Ζεγκα 
Μαίη, ρου ἃ π11|6 τοηὶ [ῆἢς εἄσὲ οὗ {6 Ποδά 568. 

11 ἰ5. ργυόορδῦϊε ἔγοπὶ ἴῃ6 ἢδπια (πὲ ἰ( δίοοά Ὡροῇ ἃ 
ΒΌΠηΥν ἢΠ] (ΚΕ δηά Κοβεηπ.). 

ψεῦ. 20.---- δειλά. εογ" (Ὠου56 οὗ Ῥεδοζ, δ8ῃ “ ορεη- 
ἱησ," ΝυπρΡ. χχί. 28), ἃ ρίαος ῇεσγε Βδ8] ννὰ8 νοσ- 
ΞΒῃ:ρρεάᾶ (Νυρ. χχν. 3,18). ΑΔοοογάϊηρ ἴο ΕΠ 5ΘὈΙκ5 
ἰϊ ννὰ5 δἱχ γηϊϊες ἀῦονε [,0]1Ἀ45 οὐ Βειῃ-αγαη, οἡ τῃ6 

εδϑί οἵ Τογάδη, ορροβίίαε [ϑγίσμο (Εμ5εΡ., Ομοριαςί.), 
Πδαγ πε Ὀυγία]- δος οὗ Μοβϑβ (θεῖ. κχχίν. 6), θὲ 
ποῖ Καοψη. Οη ἴῃς ἔνο ἰδϑί-πιθηςἰοηθαὰ ἤδηηθ5 ἴῃ 
115 νεῖβε 566 χίΐ. 3. 

ἌεΥ. 21.-- 4πά αὐ ἐδ ΕἾΝ οΥ 116 φέαζ»" ([Δ0]6- 
πα), 24., 411 (ῇοβε ννῃοἢ Παᾶ ποῖ νεῖ θδδη πιεηϊὶοηδά 
ἴη νεῦ. 17ζ. “Α τε ξέηραοι 977 511ο»" (51-Ἑῃδη), 
εἴς,, 26., 580 ἔδΥ 85 ἰἰ εχίβηαεα ονεῦ ἴῃς ρ]αίη, ἴογ τῆς 
πογίμεγη ροχζΐοῃ οὗ (ἢϊ5 Κίηραοηὶ ννὰ5 δ᾽] οι ἰο (ἢ8 
αδάϊζε5 (νεῖ. 27), “ζλονε ἤοδες φέρεν ἀπά ἐδε οὔθ 
ζαΐης 97 ΜΠ Δ[,Οζαη" : Τῃ ΝΌΠΙΡ. χχχί. 8 {Π686 ομεἴζαϊηϑ 
4Γ6 οΔ]16α 151 ΟΡ, 2.6.,. Ῥετίν Κίηρϑβ οὐ τυ θοῦ. “δ μζος 

97 “1ἦομ" (Δ. Ν.), ἄποε5 (Ν ]ρ.), 8ο 5γύ,, θὰῈ 8"3}Ὁ) 
πΠιεδη5 “2γήμεθς" ἴῃ Ῥ54]π ἰΧΧΧΙΝΠ. 11 (12); ΕΖεκ. 
ΧΧΧΙΙ. 320; ΜΙίοδῇῆ ν. 4, δηά ἰ5 580 τεηάεσγεά ἤδσε ὃγῪ 
(εβεηΐα5 (145.) δῃὰ ἘἈοβεηπὶ., ἔγοπὶ 9), ἴο δηοϊηΐ, 
[Πβουρἢ [Π6 δυϊῃογιν σίνθη ὃν (σεβεηΐϊι5 (Δ όχ., 3) ἴον 
τῆϊ15 τηδαπίηρ οὗ [ἢ6 νεῖ, νίΖ., Ῥ5δ]τὴ 11. 6, ἰ5 πη58Ρ- 
Ροτίεά ὃν οἴῃεσ δβδχδηιρῖίθβ. ἤδξηος Καὶ! γεηάθγϑ 
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“ φαοεαίς ΟἹ δήλοη," ἴτοτι 59 ἴῃ (ἢ 56εη86 οὗ “ἴο ροιυΐῦ 
πλεὶτεα πγεί4] ᾿ηἴο ἃ τηου], ἡ δηα {πε η πηεΐδρῃογιοα ν 
“το τηοι]ὰ οὐ εηΐεοί δὴν οἠςα ψΠἢ ροννϑύ," ἃ πηεδηίηρ, 
νη οἢ (Πουρἢ ϑδυρρογίεα ὃν αυδβεῖ (1 41.) ἀπά Ἡξεηρ- 

βίεηρεγρ (δ εαύης, 1., Ρ. 35), 15. ταίῃεγ ἰούοεα. Μοζε 

Ἐ5Έ4ΠῚΥ 9) πλεδηβ8 “ἴο ροιγ οὔξ ἃ [ἰθαϊοη" (Εχοά. 
ΧΧΧ.Ο ; Ηοβδδ ἴχ. 4), δηα ἔδησε, ρεγῆαρϑ, ἤεῦα “ τὸ 
ἀεξαϊςαῖα ογ δρροΐϊῃηξζ ψι ἢ ἃ [Ραϊίοη, [Ι͂ἢ δὴν οδβα 
τ ρυΐατγν Ρῥγΐησαβ αα ἀθηοίϊεα. "μι", “ ἐἰτυοφίέογς ἐπ ἐδ 

ἑαμα," 1.6., ἃ5 {ἰτὶδυΐζαγίες ἴο ϑίμοη,. 
ψεῖ. 22.---- Βαίέαανε" (Β11-᾿ ἀπὶ, ρεῦμαρβ ἀδγινεά, ἃ5 

Ὀν Θιπιοηΐβ, ἔγοτῃ υ3 δηα ὩΨ, “16 ἀσοίγαυς(οη οὗ (ἢ6 

Ῥεορὶε ; οἵ ἔγοπι υἷϑ, ἴο ἀδνουγ, ψίτῃ ἃ [ογπγαίίνε 5}]- 
1406 αἰἰδοῃεά, δηά πιδεαηίησ “αἀεβίγου "ἢ οὐ “ρ]υζίοη 

“236ε0γ," ψτιτίεη “ Βοβοῦ" (2 Ῥεῖεγ 11. 15), 8ὴ Αγαπηδῖς 

ἴοστῃ οὗ {πε ψοσζά νῃϊοῃ δῖ. Ρεΐεγ γτῇδν ἤανα ἰδαγηΐ ἴῃ 
Βαρνοη. Βαϊδαπιβ τεϑίάεποα 5 Ρείμογ (ΝυΡ. 
ΧΧΙΪ. 5), ἰῃη Μεβοροίαπιίαᾳ (Πευῖ, χΧΙΙ. 4). ὨΘΙ͂ΡΠ, 
“«ἦρ φοοΐξεαγογ᾽" ((τοσὰ ὩΡ, ἴο ἀϊνί πε), αἰνγαγβ ἀδηοΐεϑ 
ἃ ίαϊϑδε ργορδεῖ; 566 158. 411. 2, νῇεσαε ἢδ ἰ5 ἀἰβ σι ϑῃεά 

ἴγοιῃ ἴῃη6 ἴσα ργορῃεῖ. ὑεῖ ἴμεία 15 πὸ ϑυίπῃοϊεηϊΐ 
Γαάβοη ἰοῦ σοηῃοϊυάϊηρσ ἢ ῬΏΙο, οβερῆυδ, Οήρδη, 
5. Αυρπίης, (οΥ. ἃ 1.ρΡ., δηῃά οἴδείβ, {πὲ Βαίδδηι 

ννα5 ἃ ργορῆεῖ οὗ [ἢς ἄδνι, νῆο ννᾶὰ8 σοιῃρε! θα Ὁν 
ἀοά ἴο ὈΙ655 ψεσα ἢδ6 νι ϑῃηδα ἴο οσἰτϑ86 ; Ὀαΐ ταίῃογ 

1Π8ἰ ἢ6 ροββεβϑϑεά ἃ Κηονίεασε οὗ με ἔγις αἀοά, δηά 
1ῃ6 σῇ οὗ ρῥγορμεδϑνίηρ, θυ υὑπάσϑγ ἴῃς ἰηἤμπδηςς οὗ 
δι ἰοη, ργίάε, ἀπά σονεϊουϑηε685, ρεγνεγίεα Ὀοίῃ ἴο 

ὉΠεΙρΐθουβ ΡυΓΡΟΞβ65. ὨΠΡπθ ας, “φηπορρ" (Α.Ν.), οὕ 

1. ΟΥσ Βοσόρ ἰ5 ἃ (ὐ4|1|6Δηῃ τηοᾶδ οὗ νυ τπρ 3, ([μ6 ΨΚ Ὀεϊηρ᾽ 
ΡῬτοπουποθᾶ ς (1 ἔτηρα, Οὖεογν. 4076, νοΪ. Ἰ., Ὀ. 936). 

2 ΤῊΘ οτἱρίηδ] τηθδηϊηρ 566 ΠῚ5 ἴο 6 ““ἴο ἀϊν!ά6,᾽᾽ οὐ “΄ ἐὸ 
ΡῬατγίτοη οὐ (6 65., 265.). 

14 
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“25 σα ἀ102: ἰο, {617 σἰαῖη." (αε5. βϑᾶγ8 "ὲὲξ ΒΟογη  1ΠΊ65 
Ὧδ45 ἰπ6 τηδδηίηρ οὗ δάάϊηρ οὔ βυρεγδαάίηρ, 85 ἴῃ 

ΟἸ ονιῖ. χνι. 18 (26χ., 66. Ιῃ [πε ρδίδ]]εὶ ρἷδοε 
(Νυπ)}. κχχίὶ. 8) ἴβεγε ἰ5 Ὁ ; 80 ἱπ ἴῃς Ταγραπ,. 

γε ῦ. 23 (717. δομπαάκγγ ο7 116 ογἤοη ὁ Κρ όδηι αἱ 
215 ΜΜογίδ- 7εσέ Ἐπίγ6᾽»2117).--- Α πα ἐς δογα 7 97 ἐδέ 
σοη:5 97 Κιαμδορ νας ἐζε γογάαγι, απαὶ 1ζ6 δογαεγ ἐἤΦγ 607." 
52} δὲ [Π6 εηά οὔ τῃε οἴδιιβα ἀπά ἴῃ νϑῖ. 27 Ξ ΠΡ. 23, 
ΟΠα]α. πΘΠΗ ; Κ ΘΙ] τεραγάβ ἰΐ δ5 Ἂχρδηδίογν, δηά 
δίνεβ 9 [Π6 σοη]πποίίοη ἢ Ὀείογε 1 [ἢς ἔογοε οὗ “7 
γαΐλογ," 1.6., [6 δοῖυδὶ Ῥοιυηάδαγν ννὰ5 ποῖ (ες σγίνεγ, 

Ρυΐ ἴῃ6 ἰαηά ἱπηπχεαϊαίοϊν δἀ]οϊηίηρ τ. ““41π4 2Π617 
υἱδέαρες," 11ἴ, “ ἐἘποϊοβαγεβ, τί, Ἴντ, ἴο βδυγγουηά, 5ερί. 

ἐπαύλιδες, ἔαττη ῥτεπλίβες (Κ 611), ἐποϊοβεα Ὀγ ἃ ἔξηςο, 
Ὀυΐ ποΐ ὃν ἃ νν}] (οἴ. 1,6ν. χχν. 31, δηά 5εεὲ ϑίδῃϊεν᾽ 5 
δ 75. απαὶ ας, Αρρεηά., ὃ 83). Τα ρίυγαὶ ἔεεηίηϊης 
5 ΠΧ 11, τείεγϑ ἴο:- ὈΥΨ, νι ίοῃ, [Ὠουρ ἢ πηαβου!ης ἴῃ 

τεγΓπληδίίοη, σοσηθ5 το ἃ ἰδηληἷΐηθ ἤθη. οπλε 

Μ55. τοδᾶ ὩΠΧΠ, 85 ἰη νεῦ. 28, νἤεγε ἴῃς πηδϑοι]!η6 

ΒΒ ΠΧ ἰ5 υ5εὰ, 45 οἴϊδη, ἔογ [ῃς ἐδηγλίηΐηθ, ἰη ἴπ6 32τὰ 

ρεγβοη (ςο, ἰν. 8). 
ΤΏς τασθηςν αϊδοονεγεά Μοαδρίίες ἴοηβ ρζονεϑ 

[δὶ πιοβδὲ οὗ [τὴς οἱτ155 δϑϑοίσῃεα ὃν 7οβϑῆια ἴο (ἢ6 
Ἀευρεηϊῖο5 ννεῦα οἴ γ Ψ ΠΟΪν, οὐ ἢ ραγί, ννγεϑῖθά 
το ἴδε Ὀγνγ ἰῇ6 Μοαρίίεβ, ν ἢ νῃο ἴμεν 
ῬΙΟΡΑΡΪν Ὀεσαπηῆα σγαάμδ! ν πλυσῇ ἰηἰεγπλίχεαὰ (566 

ϑομοίίπηδηῃ, .226 δήσροεάμές ἤόδα)ς, Ὁ. 36, εἰς.) Τῆς 
ΡὈτεαϊοςοη “Ὑμοι σῃαϊς ηοΐξ ἜἊχορὶ (ἀφ. χὶῖχ. 4) 

. δ γϑδτκβ (Πα ἰορορτδρῃϊοδ νυ Οἤα- 567, τα 8Π}8 ἃ ν] Πρ, 
ΘΘΠΟΙΓΔΙΥ 4 Βεάουΐη ν]αρε (Οδη. χχν. τό ; ϑδρῖί. σκηνή), 500 ἢ 
8ἃ5 416 [οτηγθα οὗ ἰδηϊ- οΪοἢ 5, ΒρΡγεδα ονϑσ βδίοηθ ν4115, (86 Ἰδίίεσ 
οἴζδθη γτοιηδίηΐηρ ἰοηρ᾽ δἴζοσ [Π6 {π|065 ΨΈΪΟΝ {παν 56] οτϑᾶ, δηᾶ 
16 ἰδηΐ5 ὙΏΙΟΙΏ Π6Υ Βυρροτίθα, ἢᾶνα νδπὶβῃοα νυ. 
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ννὰ5 ΓεπΊ ΓΚΑΡΪν {]6]16 4 τη [Π15 {ΓΌ 6, 45 ηο ἱπάϊντἀυ8] 
ἴῃ ἰἴ 15. πηεηεοηεξα 8ἃ5 μανίηρ δἰίδίηεα ἴο δηγλίπδηςα. 
1 ἀερεηογαίεα ἰηΐο ἃ {τρὲ οὗ βῃβερῃεγάβ (]υᾶρ65 ν. 

15, 16), Ῥεσᾶπὶς αἰϊεηδίεά ἔγοπι 115 νψεβίεγη Ὀγείθγεη, 

Δη4 δἷ ἰεηρίῃ ἰαρϑβεά ἱπίο ἰἀοϊδίγν (1 (ῆσοη. ν. 25). 

ΝΈΚΞΒ. 24-28.---7ηἠογείαμκες οΥ ἐΐε 7 γ1ε 97 Οσαά (“ἃ 
ἴγοορ;,᾽ ἀεη. χΙχ. το; οἷ, χχχ. 11). 

ΤὨῖβ {06 ννὰ58 οἵ ἃ ἤξεζοε, νναΎῖ κα οσμαγαςοίεγ (Πδυϊ. 
ΧΧΧΙΪΝ, 2Ο; 1 Οβτγοη. ν. 18-22 ; χίϊ. 8, εἴς.). 

ψ,ου. 25.--- 4 μά ἐλεῖγ ὀογα27 τὐᾶς 7α 247 (Υ̓ α'᾽ -ζέγξεξ 
ἦΜΏΙΟΗ [εῃονδὴ αἱαά5.,)), ἃα ἴοννῃ ἴακεη ἔτοτη {δε 
Απιοτγίῖεβ (ΝΡ. Χχί. 32), γα] ᾿ν {πὸ ομάγεη οὗ 
δὰ (Νυρ. χχχίΐ. 35), ἀεβουίθεά ὃν Ευβεθίμ5 
(Οπογμας 1.) ἃ5 ἴεη πι1165 ννεϑὲ ἔγογη Ῥἢ] Δ ερῃΐα (Κ4Ὁ- 
Ὀδιῃ-Ατηπιδη), αηά βἤεεη ἔγτοπὶ ΗἩ βῆροη ; [ἀφδηίοαδὶ, 

85 ΚΟΙΪ δπά δὴ ἀε Νεῖϊάς, αἴϊεγ ϑεείζθῃ, σοη͵δοξαζο, 

νὴ ἢ τἢς τη οἱ .527 οἵ 65 .527, οοηϑίϑίίηρ οὗ ἃ σδϑίϊθ, 
8η4 ἃ ἰαῖρε ννδὶϊεα ροοὶ, πε ἰδζζεγ ργοραῦὶν ἰδ6 
τειηδίη5 οὗ ἰῆ6 "» δ (]7εσ. χινι. 32). 1 νγα8 
αϑϑίρῃεα ἴο ἰῆε Μοαγίῖε 1 δνϊεθ ([}οϑῇ. χχί. 37 

[39] ; τ (δτοη. νί. 66 [817}, Ὀὰΐϊ Ῥεϊοηρεά αἴζεγ ἴῃ 6 
Ἔχίϊς το [6 Μοδριίίεβ (154. χνΐ. 8 ; [εὐ. χὶνιῖ. 32); . 
ἴα Κεη Ὀν υ89645 Μδοσδρεαῖιβ (1 Μδος. ν. 8. “46 
276 εἱΐῖες ο7 Οτέφαα᾽," 2.9., τὴς δουίμογῃ Δ} οὗ (Π]|68α6, 1η- 

ο]υἀεα ἰη [ἢ6 τεγγΐοσν οἵ ϑίμποη, ἰοῦ ἴῃς πουύΐογη ἢ δ] 
σὴς ψιὶη [ἢ6 τεγγογν οὗ Βαβῆδῃ, δηα νν85 δϑϑοῖσηςξα 
ἴο ἴῃς Παϊξίγιθε οὗ Μαπδββεῆ. “Ἂ μά  αζ' ἐζ6 ἑαμά 

97 ἐάε οἰλίαγο οΥ7 “41᾽»7π071,, 1.6., τῃαϊ ροτγίίοη οὗ τῆς 
Ϊαηπά Ὀεΐνεη (ἢ6 Αγῆοὴ δπὰ {6 ΠδῦΡοϊς, ψῃῖοῇ 
ϑίῃοη [84 ντεβίθα ἔγοσῃ (ἤδη, δηὰ ψῆϊοῆ [ἢς6 

15γδθ 65, θη ἴμεν σοησυεγεα δϑίῃοη, ἰοοῖϊς ἴον {πεῖν 
οΟΜΏ ; Ραΐ (ῃς ἰαηά ψὨΙοῆ ἴῃς Απηηγοηϊῖαβθ ρΟβϑἝϑϑε 
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ἴῃ {ῆε {πιὰ οὔ Μοβεβ ἴῃς [[5γδο 65 δὰ θη ἴογ- 
δἱάάεη ἴο αἰΐίδοκ (Πδαΐ. 11. 19). “ὥὕηκίο Α΄ γοϑγ, εὐλῆοἤ 
25 ὁεγογε αδόῥαλ" “44γο.γ" ΟΑ-τό-γ, πακθᾶ ; τί. 
ἫΝ, ἴο ΡῈ Ῥατζγε), ἀϊςείηςς ἔγοπι (ῃς οἷΐν οὗ [ἢ βδπὶε 
πδὴς οἡ ἴδε Ατηοη (χίϊ. 2, χιίϊ, ο, 16), ἰῃ [ἢ6 ἐεστί- 

ἴοσΥ οὗ δυρεη. [ἰ ἰβ πηεπιϊοηθα ἀραΐῃ ἰπ ᾿υάραϑ5 

Χί. 33; 2 ϑδῃ). χΧχῖίὶν. δ, ΟἿΪγν ; δἰῖα υηκηόνη, Ὀαΐ 

ΚοΙ] [ὨϊηΚ5 1 ννὰβ οὐ τῆς πογίῃτ-εαϑδὶ οἵ Καρρδῇ, ἴῃ 
τῆς Νναᾶν Νῆγ Ατηπιᾶη, πε Καϊαὶ Ζεγκα ἀδαάδ 
ἰ5 τηδικεά ὕροη Κίερεγι᾽ 5 πὰρ. «Ῥαῤῥαἠ ((τεαί), τῃς 
οἠϊεῖ οἱἷἵν οὗ ἴῃ6 Ατηπιοηϊξεϑ, οδ δα “ Δαδόαϊά οἵ [με 
50η5 οὐ Ατηπιοη " (Πευῖ. 1.11; 2 58πη|. χίϊ. 26, 
ΧΥ], 27). [τ δεδπβ ἴο ἤανε Ῥεδθη ἀϊνίἀδα ἰηΐο ἵνο 
Ρατγῖβ, οηα ([ἢε ἰοννεσ ἴον) παπηεά {π6ὸ οἰέγ οἵ νναΐεγϑ 
οὐ {Π6 τογαϑίὶ οἱΐν, ἰαίςκβη Ὁγν 7οδῦ (2 ὅ8πη1. χἰΐ. 26, 27) ; 

{π6 οἵἴεῦ ([ὴΠ6 Ὁρροσ ἑοννη), οσοηίαϊηίηρ (6 οἰϊααεὶ, 
Δη4 ἴακεη ὃν Πανίά (νεσ. 29) Αἷ ἃ Ἰαΐεγ ρεγίοά [ἴ 
ΔΡΡΘδῖβ ἀρδίῃ 8ἃ5 δὴ Διησγηοη ἰ5ἢ οἱἵν (Απιοϑ ἱ. 13-15; 
7ετ. χιχ. 3; ΕζΖεῖς. χχχ. 5); 1 νδϑ οδ]]ε4 ῬὨΠ446Ι- 
ΡὮἢϊα ὃν Ριίοϊετην ΡΒ δά οΙρἢι5 ἰη [Π6 {π|γὰ σοηΐαυγν Β.0,, 

Δη4 ὈΥ Ῥοϊνρίυ5, φΡαββατάμενα ; ννὰ5 οσαρίυγεά ὈΥῪ 
Απίοομαϑ τς αταδὲ (ΡοΪνῬὈ. ν., 16), ἀηά ἴῃ Ἰαΐθγ {{π|65 
Ῥεσᾶσης (ἢ6 5θδΐ οἵ ἃ (ῃγίϑιίδη μίβϑῃῆορ. [158 δχίβηϑίνε 
ταϊη5 ἢονν Ῥδαῦ ἴπ6 πᾶπιαὲ οὗ ““γιηιγ, αθπὰ ἀγα δροιί 

ἰνεηΐν -ἴνψο 1165 ἔγοιη ἰἢῈ [ ογάδπ, οἡ {με Ῥδηΐϊς οἵ [ῃς 
γναάν Ζεζκα, υϑδ}ν ἰἀεπε δε νι τὰς ΠΌΡοΚ. 50 
ΔροιυΙἊδά4, ΒιυγοκΚμασγάςξ, ϑϑείζεῃ. 

᾿ Αρρ)]δᾶ ἴο ἃ σδρὶΐ4] οἱἵγ 845 ρστϑαὶ ἰῇ ἷζε δηᾶ ἱπηροτίδῃςε. 
ΤῊΘ 58Π|6 Πδ1η6, ““ΒΑΌΡΔΙ,᾽᾽ νὰβ ρίνε ίο Ατσ, Π6 οδρίΐαὶ] οὗ 
Μοδῦ (Εμδ5θρ., ΟμορμαςΖ., ““ Μοϑδ ᾽᾽». 

2 7Τοβθρῃιυβ (4 Ζέ., νἱϊ., 7, ὃ 56) 58 υ5 [πὶ 1Π6 οἰϊα 6] οοπίαἰπϑᾶ 
ΟἾΪΥ ΟἿ 5118} Μ6]1] οἵ νδίοσ, νοῦ ψου]ᾶ δοσουηΐ ἴοσ 1[5 
ΒΡαΘαν οδρίυγα, ἤθη σοπιηπιαπηϊοδίΐοη ΜΙ ἰμῈ Ῥδγθηῃϊδὶ 
βίγθδῃι ἴῃ (Π6 ἰοννοσ ἴον δα Ὀδοη ουἱΐ ΟΣ 
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εσ. 26.----.». 22: δο»," χὶϊ. 2. “Καρραϊἦ - Ζα»1- 

γε ρολ" (“τῆς ΒΙρῃ-ρΙ σα οὗ [ῃς νναϊοῃ-ἔοννεγ 2), μβεῦα 
οηἷΐν ἢ ΡιΌΡΔΌΪν π6 ϑροΐ ψῇείς Ιᾶσοῦ δηὰ ]1ἀΡδη 

εγεοϊεά {πεῖν σαίγη οἵ ϑίοπεβ (ἀξεη. χχχί. 43-53), )πὰ 

ἰΙἀδητοαὶ ἢ Βαπηοίῃ- αἰεδά (Χχ. 8 ; δῖ. ἱν. 43); 

 εΥα αἷθϑο Αμαὺ ννὰ5 οἰδίη (1 Κίηρβ χχί!), δηὰ 
]οτδπι, ὨΪβθ θοῇ, ψὰ8 ψουπηάεά (2 Κίηρϑ νὶϊ!. 28). 
ΤΠΕ σε. πηκηόνη, Πουρἢ βδυρροβοά Ὀν (αεβεηΐιβ 
Δηα ΚΕΙΪ ἴο ΡῈ ἰ(ἢαξ οὗ τῆ6. τηοάεογη ζαζ', οὐ 65- αδζ, 

βι(υδίεα, δοσογάϊηρ ἴο Ῥογίεγ, οὐ ἃ ρεᾶκ οὗ Μοιυηΐ 
αΠεαά (7εΡὲ1] 144}, βδενεὴῆ πος βου οὗ {πε 
͵ΑΌΡοϊ (Ατι. “ Οαἰ]δαα," τ. ϑηλ ἢ 5 διό. )1ω.). 886- 
Ζομ 27,2 (“ Ηἱϑίδοίο πϊι5," 50 δ δα ἰγοπὶ Ῥείηρ ἢδί οἡ 
ΟἤΘ 5146, δηα Ὀε]]νίησ οαἵ οἡα [ἢ6 οἴμοι, γί. 93, ἴο Ὀ6 
οιηρίν, δοῖΐονν ; σεη. χὶΠ. 11), οΔ]1|εα4 δοίμία ὉΥ 
]εγοπιῖα ἴῃ ἰἢ6 Ομοριαςίζοο ᾿ 5ϊἴε ἀθκηόνη. ““Ἄαλα- 

παῖ (Μα-οΠδηδ-νίτη, “ἀουθὶα σαπιρ,᾿ οἵ “ ἵνο 
Ὠοϑίβ), 8εὲ6 ἄἀξῃ. χχχίὶ. 2, πούῖῃ οὔ τς Ϊαῦροκ 
(ΚΕ ; ΟΙαγκ 416. Α“α5), οὰ ἴῃς Ῥογάε. οἵ Μα- 
ὨΔ556 ἢ, Ὀυΐξ ἴῃ τῆς {δὲ οἵ (δὰ ; δϑοίρῃεα ἴο {ῃ6 
Μεζγαῦῖς Τονίῖθ5 (χχὶ. 38). Ηδσγε ᾿ϑῃροϑῆειῃ ννᾶ8 
ογονηξά (2 ὅ58η). ἱΐ. ὃ, 9), δπά πἰίῆες να ἢεά ἰτγοηὶ 
ΑΡϑαϊΐοπὶ (2 58π|. χνί!. 24); πχεπίἰοηξά 4150 845 οὔθ 

οὗ ϑοϊοπιοη᾿β ἔνγεῖνε ργονίβίοη οἰτ65 (1 Κίηρ ἵν. 14). 
Νονν ρύόορδρθὶν “Ἕηαλμεά (Κοδίηβοη, τονε). “ ὥημἷἠο 
ἐΐε δογαΐδν 977 71)εὐ1γ," : ΤὭεγε ννεγα ἔννο οἴμεγ ρίδοεβ οὗ 
[ηὴ6 ϑαη]6 πϑίηῆβθ, οὔθ ἰπ [δε πιοιυηίδίηουβ. ραγΐ οὗ 
Ἰυάδῃ (Χ. 39, χν. 490) ; πε οἴποῦ Ὀεΐνεεῃ [6γ15416 0} 
δηά 7εγίομο (χν. 7). ὙΤε ὃ μεῖε Ῥείογε ἴῃ6 πδπὶα ἰβ 
[αἰκεη 85 ἃ σἷίσῃ οὗ [ῆες σεηϊίνε ὈΥ 411 {πε νεῦβίοῃϑβ, 
Ὀυζ ἰ5. ἀπιιϑ4] τη ἴἢ6 Βοοῖκ οὗ 7οϑῆυα ; ἤθπος ΗΙΖὶσ 
σοηϑίάἀδτ 1 (ῃ6 εἴγοῦ οὗ ἃ σοργ δῖ, γῇο ἀοιθ]εα τῃς6 

5 αἱ (ῃ6 εηά οὗ ἴῃε ρτγεσβάϊηρ νοζγά ; Καὶ! νουἱά 
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τ Κε ἰδ ραῖί οὗ ἰῆε νογά, δπά γεδάβ “1|6Π}01Ὁν᾿ 
Βεϊαπά (Ρβαΐ, 734), 1. Ὁ. Μίοβδε 5, ἀπά Κηορεὶ 
νοι] ἃ ροϊηΐ {π6 ψογά [,0-ἀπεῦϑγ, δηά τἀ θπεν [ὦ 

νι της ἴον οὗ ἰῆ6 ϑαπὶαῈ Ὡδηθ (2 58). ἰχ. 4, 
ΧΥΠ. 27), δησα Ρῥγονίϑίοηβ εῦα Ὀσουρῆξ ἴο )ανιά 

αἱ Μαμαηδαίηωη. ΔΝ οἤενεῦ σοη]εοσίαγε 15 δἀορίεά, [πε 
5116 15 πηκηόνηῃ ; Ὀυΐ [[ [Π6 τί. οὗ [πΠ6 ψνοζὰ [5 ἼΔ3, ἴο 
ἰεδά ἴο ραϑβζιγε, ἰῆς ἴον Ῥόδον ἰᾶὰν ἴῃ [Π6 ρσιαζίηρ 

οσουηΐγν, οἡ ες Πρ ἀονῇβ δαϑί οἵ Τογάδῃ. 
ΨεΥ. 27.- ΡΟΣ, “1π ἐδ σαΐέον," 1.6., [ἕᾺς. ν4]}|δν οἵ 

τῆς ]ογάδη, οὔ ἴπε Αταρϑῇ, ψῇῃϊοἢ ννὰ5 δἱοηρ [πε εαϑί 
5146 οὗ {πε γίνεγ ἔγογῃ {πὸ αάν Ἡδεϑῆροη, αῦονα τῆς 
Ἰ)εδὰ 8864, ἴο ἴῃς 5εα οἵ 6 ϑ]ηες, ἀπά ἰογπιθα ραγί οἱ 
τς Κιηρσάοπι οὗ δίῃοη (χι|. 3). “Δεΐζ-αγατε" (Βέτἢ- 
ἢδγατη, “ἤουδε οὗ {π6 Πεῖρῃς"), ν τ τε ΒεΙ-Ηδἕδη 
(ΝΡ. χχχίϊ. 36), πον Βεί:-αύδη ; ἴῃ Αταπηδίο, 
Βει ἢ -γαηθίμα : αἱ ἰῆς ἰοοΐ οὗ Μοιιπί Ρεοῦ, δηπά ἤδᾶγ 

{π6 δηΐγαηςε οὗ ἰῆε Ιογτάδηῃ ἰηΐο {6 )εδα 868 ; 1 
αἰζαγνναγαβ ννὰ5 οδεὰ Βειπαγαμηρίῃα, αἀπα ννα5 γε} 

Όν Ηετοά Απίραβ, απ παπιεὰ Ὀγ πἰπὶ ἡείζας, οἵ, δς- 
οσοταϊηρ ἴο ΕἸ Ι5ΕΡ 5, Δ Ζύζας, ἴῃ Πποηουγ οὗ πε νι οὗ 

Αὐυρπυβίι5 (Τοβερῆιβ, “μΖῖφ., Χν ., 2, ὃ τ; Βεί, πιά, 
ἵν. 7, ὃ 6), πον 4γ-αήηεῖ, “δείλ-ηζηγαλ" (Που56 
οἵ ϑυνεεῖ ννδΐειβ, οἷ. 154, χν. 6), οδ δά Νιτηγδῃ, Νυπηῦ. 

ΧΧΧΙΙ, 3, ἤνε τη11ὲ5 πού οὐ 1,0145 (ΒΕ.ἢ- Πγδη), 
δοσογαϊηρ ἴο ΕἸ 5ο 5 δηά [εγοσης (οπορμαςί). Ῥεῖ- 
ἤὮδρ5 ἰἀδητίο4] νι ἃ γυϊηξά εἰν σ4|16 ἃ ΔΖ», δου ἢ 
οὗ 5Ζϑ]ὲ (νεζῦ. 26), ννῃίοἢῃ Βυγοκηαγαξ τηβηιοηβ (.5 7716, 
Ῥ. 355) 85 ϑἰζυαϊεα ἡξδᾶῦ {πε ροϊηΐ νῆεγα τῃ6 Ννδαν 
ΘΠΟΔΙΌ 1οη5 {πε Τογάδη (Κιπίο, ἔπεψείο. 97 δή. 1.11}; 
αἴόνε ϑᾶν5 ἰΐ τῇὴδλν ροβϑὶθὶν θὲ Βειῃ-ραγα (5: }{Π᾿8 
}1Ὁ. ῖεί. 1., Ὁ. 204). “ιπεοίλ" (ϑυκ-Κόςῃ, “Ὀοοίῃ5), 

Γ. ϑΡ, ἴο ψεᾶνε (αξεῃ. χχχῆ. 17). 5116 πηκπονη. 
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]εήοπια ϑαυϑ5, “ ϑοσῃοίῃ 15 ἴο [ἢϊ5 ἀδν ἃ οἱΐν Ὀενοπά 
]ογάδη ἴῃ ϑογνίμοροϊ δ᾽ (Ου. ΗερΡ. οἡ ἀδβη. ΧΧΧΗΣ. 17). 
Βυτοκμαγάξ (ηοΐε ἴο ἢ. 345 [[υἱν 2η417) βρεᾶῖκϑβ οὗ [ῃ 68 
γΓυ]η5 οὗ ϑδυκκοῖ, ἢθᾶὰσγ ψῇῆῇθγε ἢε ογοβϑϑθα [6 χίνε 

]ογάδῃ, δηά ψῇῃϊοθ ψεῦε ον ἀθπῖν οὐ [ῆς6 δαϑὲ οἵ 
]ογάδηῃ, δηά δηζίγεϊν ἀϊβείπος ἔσο τῆς ϑδάκὺξς αἀ15- 
οονεγεά Ὁν Ὦτ. Ἀοδίηβοη (820. 3 65., 111. 300, εἴς.) 

δπά ὃν Κη ἀἊς Ν εάς (57}7. μά δαί, τ1., 343), οὐ [86 
ννοϑὶ οἵ (ῆε ᾿]ογάδη. ὍΤῇἢαε ρἷδαςε ἰ5 πιεπίὶοπθα ἴῃ σοη- 
πθοίίοη νν ἢ {ἢε ἐχρὶοῖΐς οὗ αἰάξοῃ, δηά ννὰ5 Ἔν θην 

ΟἹ {π6 εαϑβί οἵ Πογάδη (πάρες νι]. 4, 5, 13-17}; 50 
ἴῃ Ῥϑαϊπὶ ἰχ. 6 (8) ἰ{ τεργεβεηΐῖβ {με βαϑβί οἵ Τογάδηῃ, 
85 ΘΠδοἤοτη ἄοοθβ [ἢ6 ννεϑέ. “Ζαῤἧον" (Τ58-ρῇδη, 
“ποιῇ ἢ), ἢξαῦ τῆς βοιίῃ εηά οὗ ἴῃε 864 οἵ (ῃίηπεγείῇ. 
σα. πηκηονη. “7714 γεδί οΥ 69 ξίμραάο»ι": Τῆς 
βοιίπαγη ρογίίοη οὗ [μα Κίησάοπι Πα Ὀεδη δϑϑίσηθδά 
ἴο {πμ6 Ἐδυβεηϊξεβ (νεῦ. 21). Οπ δ} ΓΤ Π, 566 νϑῦ. 
23. “5624 οΓ Οἰῆημεγείζ," οἵ. χΙ. 2. 

νει. 28.---“ 41καὶ 11.627 υἱάαρες," οἴ, νεῖ. 23 (ποΐελ). 

ΨΈΚΒ. 29-31.---αῆ͵λι ογίίαπος 97Γ,. 1ὼ6 ἤαζ- 7 γίδε οἵ 
“αμαςσεεΐ (ΗΠ εΡ. Μ΄, 85}-ϑἤδῃ, “ σδιιϑδίηρ ἴο ἴοτγ- 
σει, ἀεη. ΧΙ! κα 1). 

ψει. 29.--αΑἴεσ 155, δ αι. ΠΡΌΣ, 8ἃ5 ἰῇ νεῖ. 24᾽ 
πὴ, “ αηπά ((ϊ, νίΖ., [Ὡς ροβϑεϑϑίοη δϑϑίσηῃηεα {Π6η1} τὐας. 
ΤῊΐ5. μαϊῖτθε οὔ Μαπαββεῖῦ ψεγε ἀεδβοθηάαπίς οὗ 
Μδοδίγ, ϑοη οὗ Μδηῃδββεῇ, δηά (ἢεῖγ ἰογγιίοσν οἡ (ἢς 
εαϑδί οἵ ἰογάδῃ ννὰβ δϑϑοίρῃβεά ἴο [Π6 ΠῚ ργορδοὶν οἡ 

αοοουηΐξ οὗ {Πεῖὶγ νδίοιιγ (5866 Χνί!. 1), ποῖ, 86 Αῦβη 
Ἐζγα τ η|κ5, Ὀεσδιιθα πον ϑο]οϊοα ἰἴ, ίοῦ πὸ δυο 

Γεαιαϑῖ οὐ {πεῖγ ραγί 15 τεοογάβθα ἴῃ Νυπὶρ. ΧΧΧΙΪ. 

33-42. 
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ψεῦ. 30.-- Ὡαλαμαΐη," 566 νεσῦ. 26; ἰΐ νὰ8 οἡ 

1πεὶγ βου ποῦ Ὀογάεσ. “Αἱ ἦε ζίηραο»" 97, Ορ," 
σοΙργ αηαίηρ ποῖ οἠἱγ {πε ῥγονίηος οἱ Βαδβῆδη, θυΐ 

ΔΙΙρΡῸΡ δπά {πὲ πούΐμεγῃ ρογζίοη οὗ (αἰδδά (οἴ, θευῖ. 
{Π|.. 13). ΠῚΠ ἀεηοίεϑ ποῖ “τονη5᾽" (ΑἸ. Ν᾽ εγ5.), θαΐ 
“ 26711-υἡἹδαρόα," Ῥτορευῦν ρῥΐασαες ῆεε οἠα ᾿ἴνε5 δηά 
ἄννε 115, ἔγοσὰὶ ΠΠ, 16, Τῃα Βεαουΐη5 οἵ ἴπε ρῥγεϑεηΐ 
ἄδν 586 ἴῃΠ6 84π|6Ὸ6 ψοζά ίογ {ἢεῖΓ οὴ νι ]αροϑ 
(ϑίδηϊεγς «ϑήη. αμα αΐ, Αρρεπά., ὃ 84). “Μεγ 
(Υ8- ἔτ, “νῇοπι Ηε [( 06] εη] ρμίθηβ ἢ), νὰ ἀδϑοεηαοά 
οἡ ἴπε [αἰ ἢ 6γ᾽5 5146 ἔγοπι [ πάδῇ, οἡ ἴῃ 6 τηοΐῃδε᾽ 5 [ΓΟ ΠῚ 

Μδηδββϑθῇ (1 Οἤτοῃ. 11. 21, 22. Ηθεδ ννᾶὰβ ἴῃε οοη- 
΄υσγοῦ οὗ Αὐρὸῦ (θευῖ. πἰ. 14. “ 7 λγεσδοογε οΐ6ς " 
(εἶ. θεαῖς. 1. 4); Ρεγῆαρϑ, ἐπουρῇ δὲ ἢγϑί νι]! ἀρεϑ5, 
{πεν αἴεγναγαβ σῦν ἰηΐο οἰτίε5. [Ι͂π 1 Ο(ἤτοῃ. ἰΐ. 22 
7αῖτ ἰ5 βαϊά ἴἰο ἢανε μά {πγεθ- πα-ἔννεην οἰτε5. (8) 

ἵἴπ αἰδαᾷ (οἴ. Νυπρ. χαχίϊ. 41), νι ἢ νου] δθαδηη 
ΪΏ 1 Κίηρϑ ἵν. 13 ἴο Ὀς αἰδίηριυ 5ηεα4 ἰγοπὶ {π656 
Βιχῖν οἰ[165 1 Ατροῦ. 

ψεῦ. 31.--. 1αἥὁ Οἰκαα," (11. “84! οἵ {πε 
ΟΠεδά," οἷ. ΧΗ. 2), νῖΖ., ἴ[Π6 πογίμογη 8], 566 νϑύ, 25. 

“4ςἀϊαγοίά αμαὶ ξαγεῖ, 5ε6ὲ ΧΙ! 4. ἜΞΩ “(Ρεϊοηρεά) ὡ 
2 ἦε εὐτέαάγεγι, οἴο. (εανθη) 20 {6 λαζῇ ο7 ἐΐε εἰιέάγεπ ΟΣ 

“αεζ[ν»," ίογ ἴῃς οἴδογ 41 γεςείνεα {πεῖν ᾿ημοτ!ἴδησο 

οὔ ἰῃς νεϑί οὐ Τοζάδῃ (χνι!. 2, εἴς). ΤΤῃ6 πδηὶς 
ΜδοῆΙγ πεγα δυρείθεάεβ παῖ οἵ Μϑδηῃδββεῇ υδεὰ ἴῃ 
νεν. 29, ἃ ἴοκεη οὗ ἴμε ροννεῦ ψνῃοῃ (ἢς ἀεδοεπάδηϊςβ 
οἵ Μδοῆιγ δά αἰαϊηεά. ᾿ 

ψεῦ. 32.-- Προς, “ Ζάσςο," ποῖ, 85 ἴῃς ϑερί. οὗτοι, το- 

[εὐγίηρ ἴο ἴῃς ρεύβοῃϑβ ἴο ὑῇοπὶ ἴπ6 ροϑϑεβϑίοῃβ ΨΕΓΘ 
δϑϑίσηθα, Ὀὰΐ ἴο [πεῖ ροβϑεϑϑίοῃβ {πεπΊβεϊνεϑ ; Ψι]ρ, 
“ἤδης ροϑβϑεϑϑίοπεη, ψῃοἢ 15 σοηπγηγχεα Ὀν Χίν. 1, 
ΧΙΧ. 51. “7216 2ἐαΐῃς 9 “οαό᾽" (Αὐτἴῃ. Νεῖβ.), ταῖῃεῦ 
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“ζώἦσς ον γερίοης οὗ Πἤοαό,᾽ ἴτε ϑυηῖς ἀϊσίγιοξ ἴῃ {με 

ἴγορίοαὶ ἀερίῃ5 οὗ {6 ἰογάδῃ ναίϊον, ννῆεγε [ῃ6 

1ϑγϑϑ  ε5 δά {πεὶγ ἐποδιηρπηεπὶ (ΝΡ. χα ΧΙ, 40), 
δΔῃηἃ νη ἢ ἴοοκ [15 παηλὲ ἴγζγοπὶ (ἢαΐ οὗ [ῃς στεαΐ 

ν811ὃν [561 (ΑΥΆΡ8}) : 5ε6 Ατί. “Μοδθ," συ 5 520. 
Φρτοεί., ἴἰ., Ῥ. 392. Δ 9 (1. “ ὀεγομα ἐδε 7ογαϊα,---- 
]αγέομο," ἐ,δ., οὐ ἴῃε οἴει βἰάε οἵ {μαΐϊ ραγί οἵ ]ογάδη 
ΜΏΙΟἢ σΚιγίεα της ἰεγγίζογν οὐ [ετίοβο ; Ναυϊρ. “ ἴγδη5 
]οτάδπεπη Ἵοοπίγα εγσθο ;" Ἐενί5. Ψεῖβ. “ θεγοηά 
]ογάδηῃ αἱ 76γίοῃο ; {πὰῸ ϑδαπὶαὲ ἰογπὶ οὗ Ὄχργεϑϑίοη 
ΟΟΟΙΓ5 ἴῃ Χν]. 1, ΧΧ. 8: αἷθϑο ἢ Νηρ. ΧΧΙΪΟ ΩΣ, 

ΧΧν]. 3, 63, ΧΧΧΙΠ. 48, 5ο. Τηεβε ἰγδηϑ- ογάδηϊς 

{ΠὈ 65 ννεγα δνθηζαδ!Υ σαγγίεα ἰηΐο σαρίϊνιν ὃν Ρὰ] 

δηά Τιρ]δίῃ-ὈΙ]Ἔβασ, δἀηὰ ρΡ]αςεα ἰη τῆς αϊδίοῖ5. οἡ 
δηἀ δρουΐ ἴῃς τίνεγ Κααθρύτγ, 'ῃ τἴ)6 ὑρρεῦ ραγί οἵ 

᾿ Μεβοροίδηία (1 (ἤτοη. ν. 26). 
ψεύ. 33.--«ὁ-ῤἨβΑ᾽ τερεετίοη οὗ νοῦ, 14, δηά οὔτε Ὀγ 

τῆς δερί. 

ΓΗΑΡΤΕΒΚΝ ΧΙΝ. 

Οὐ»17)1671:.δη:ϑηΐ 77 66 ΑἸ ερομηΐ ο77 116 7)151γἐδιίορ οὗ 
212 ε15- )7ογαηῖς (αμααῆ αγρηοηρ 06 ΔΙάης 7 γ1δες 
αηα 16 αῦζ- 1γ1ιδε ο7 ιπακςελ, τυλζοδ 1677171αἱδδ 
Ωἱ ΧΙΧ. 51. (77εγ5. 1- 476 ἐμίγοαπεϊο}}.) 

Ψ εν. 1.-τ διῇ, 566 ΧΙ. 32. Τἢε δοςοοιηΐξ, ἤοννανοῦ, 

οἵ τῆς αἰϊδιίσιθυϊζίοη ἄοαβ ποῖ Ὀεσίῃ {{] τῆς δῆδοητῃ 
σΠπαρίοτ. δ), “4ἔ2εἰγεῤμίφα 707 α 20.5565510»1," [ο]] ον 

ὈΥ δηῃ δοοιι8. οἵ ρείβοῃ δπά οἵ {πίηρ (δ 139, 1}. 
ΤῈ αἰϊδιθυζίοη, δοσοογάϊηρ ἴοὸ 6 οσοτηπιαηά ἰῃ 

Νυρ. χχχίν. 106-29, νϑ ἴο θὲ τηδάς ὃν ἴδε Πίσῇ 

ἣὃ 
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Ὀτίεϑὶ ΕἸθαζαγ δηά ὃν []οβϑῆυθα. δώραςσαγ' (Ε1-᾿ 4-Ζατ, 
“ψῇοπι (οά Πε]ρ5 ") [5 παπηξά ἤεζε, δηά ἴῃ χν]!. 4, Χχίὶχ. 
51, ΧΧΙΟ 1; Νυιῦ. χχχίν. 17, δεζογό δῆλα, ΡοΥΠΔΡ5, 

85 (ες τεργεβεηΐϊαίιννα οὗ τῆς Ὠινίηθ σονεγηγηθηΐ ονοῦ 

Ιςγδεῖ ; 50 ἴῃ Νυπῦ. Χχνίΐ. 18-21 [οϑῆϊα ἰ5 αἰγεοίθα 
ἴο δεῖ ἰῃ δοοογάδποα ἢ ἢἰ5. ἀϊγεοιίοη." “4 πᾶ 1ἦδ 
ἤεαάῖς (οἵ {με ἢοιι565) οΣΓ 2 γαΐλογς ο7 ἐδε ἐγίδες οὗ 
ζ46 50715 ΟΥΓὙ 75» γαρί" ὙΒ, ψν οἢ 15 ἤεγε οὐ εα αἴζαοῦ 

ὌΝ, 15 ΒΌΡΡΙΠΙεα ἰη Ἐχοά. νἱ. 14; Νυπιῦ. νῖ!. 2; 
Ι (ἤγοῃ. ν. 24, νἱΐ. 2, 7, 40, ἰχ. 13. Ἐχοερί ἴῃ 

[6 ἢτϑὲ Ῥοοϊς οἵ (γοηΐοϊοβ, ννεγα ρυορϑῦϊν [ἴ [15 
Ὀοτγγοννθοα ἔγοπι δῇ δηῃοίθηΐ βουζοα, [ἢ6 ρἤγαβα ἀο65 ποῖΐ 

σοι ἐχοερὲ ἰη ἔπε Ῥεπίδίειοῃ ἂπά ]οβῆσα. Ὁ ἰ5 
υ564 Ὀείοτγε 23 ἴο ρύδνεηξ ἴῃς ταρείοη οὐ {πε σοη- 
βίγυς, βίδία (ςἔ, χίχ. 51; (ε65., σγ7γ., δ᾽ 115, 2, δ). Εδοῇ 
{06 δα 115 ονψη ρῥγίπος (ΝῸπιρ. χχχίῖν. 1 δ). ; 

εγ. 2.-.. .8}) ἐοέ (νν45) {δ εῖγ τη ἠογίίαηοο" (ΑἸ. 
ψεί5.), Ὀαΐ 53 Ὀείηρ ἴη {πε οοπϑίσγαις. ἔογπι, Ν ίδὈ 5, 

ΚαοΙ, δηά Ἐοβδηπ. ρΙορετν σοηπηεοΐ [ἢ6 νογάβ ν ἢ 
25) ἴῃ {πε ῥγεοεάϊηρ νεῖϑε, δηά γεπάογ “ ὃν {πε Ἰοΐ οἵ 
{Π6 1 ἱπηπεγΐδπος," 2.2., Όν οαϑίίηρ Ἰἰοΐβ ἴογ [6 δρροῦ- 
ἰοητηθηΐ οὗ ἰῃεῖγ ἱπμεγίίαποθ 3, “ Ζάγοιερήι! " (Ὁν 
τλθδη5 οὔ), νοῦ ἢ Ιοϑθβ [15 ἔογοβς δἂ5 ἃ ἡουη ((68,, 
26τ., Ρ. 330): Μοῖε σοπηηοηϊν ἰξ 15 564 ΨΙΠ πὸ 
(5Ξες Εχοά. ἱν. 1.3), ἀπά οὗ, ([ῃ6. υ56 οἵ ἀποστελλω Μ] ἢ 
διὰ (Βεν. 1. 1). Εοτ [Π6 σοπηπηαηά τείογγεα ἴο 566 
ΝυπΡ. ΧΧν!. 52-6, ΧΧΧΙΙ. 54, ΧΧΧίν. 13. ΓΙΘΘΙΠ πυϑτρ, 

ΙῊ 6 ν 8 Αδγοῃ᾽ 5 (ῃϊγτᾶ βδοη (Εχοᾶ. νὶ. 23, 25), δηᾶ βιισοθθαᾶβθα 
ΠΪ5 ἔδίμοσ ἴῃ {πΠ6 ΠΙΡᾺ ῥυθβϑιμοοῦ (ΝυΡ. χχ. 26-28 ; Ἰ)ευῖ. Χ. 
6.). Ηἰ5 ἀδδίῃ 15 τθοοζάβα ἴῃ 7οβἢ. χχῖν. 33. 

2 Οη {6 οἴμϑσ μπᾶ, Μοββδβ 15 πδιηϑδα Ὀδϑίοτε δγοῃ, δβχοθρῖ 
ΨΏΘΓΘ ΓΟ οὗ ἂρα 15 ἱπαϊοδίθα, 45 ἰὴ Εχοᾶ. υἱ. 20, 26; 
ΝΠ. 111. 1. 
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ῃοῖΐῖ, 8ἃ5 ἰηῃ [ἢε δερῖ., σονεπεά ὃν Πν, θὰ ὃν 35) ἴῃ 
νεῖ, 1, “τυλίοῦ ἐΐον αἰϊείγιφμίσα 707 ἐηλογίήίαμες 0," 
εἴς. ; [η Νιυρ. χχχίῖν. 13 ἴΠ6 ϑαῖὴῆξ ψογάβ ἘΠ ἜΝ, 

ἃΓ6 ργεοβάβά ὃν πῃ, ἀπά 50 βεγε ἴῃ βοῆς Μ95. δηά 
εὐἀϊτίοπβ, ἐπουρῊ Ρῥγοραῦὶν ἰῈ ἰ5. δῃ ἱπίεγροϊαζίοη οὗ 
ἃ ἰαῖοσ. ἀαίῖθβ. Οη {ες αἰϊδι υϊίοη οὐ τῃς ἰδηᾶά Ὀν 

Ιοῖ 58εὲ6ὲ Νυπρ. χχνί. 53, εἴο. (δἰνίηῃ δηᾶά ΟἸδγίοιϑ 

γεγηδγῖκ ῃαΐ {πε οἱ ἀείογπιπεαά τ[π6 205 21109η: ΟἿΪΥ οἵ 

τῃ6 ἱπῃοηδηςσθ5, Ὀυΐ [εξ {πεῖν οχαςξ ἀϊπιθηβίοηβ ἴο Ὀ6 

αἰζεγνναγάς βεῖι]6 4 δοσοσζαίΐηρ τὸ [ες 5|Ζε οἵ {πε {865 
ἴο Ψῃιοΐ τον [6]]; 566, ἐφι, {πΠε6 αἰτεγδίίοη τηδάς ἴῃ 

{Π6 εχίεπί οὗ ᾿ἀἀΔ4’5 τεγγίίοῦν (οἢ. χίχ. 1-9). Ηον 
ἴῃς Ἰοῖβ ψεῦε ἀἄγαννῃ 15 ἡονῆσγε βἰαίϊεά. Τῆσγα ΤΥ 
Ὦανε Ῥδδη ἴννο υτΠ5 σοηϊαϊηΐηρ, [ΠΕ οηδ, ἀΘϑου Ρ.]ΟΉ5 

οἵ [6 βενθσαὶ ἱπῃογίίδηςθϑ, ἀπά {πῸ οἱδού, (6 ἡδηγ65 

οἵ [Π6 ηἰπε δηά 8-ἢ αἱ] {γθεὲ5 ; δηά [π6 ἀγανίηρσ ἔγοπὶ 

ΘΔΟἢ πᾶν ἥᾶνα Ὀδεη ϑἰπλυ]!ςδήξοι5 ; οὐἩ 16 ῥγίπος οἵ 
Θδοἢ 06 τᾶν ἢανε ἀζαννῃ τη ἴαγῃ ἤοσ 6 οἠα ὑγη 
σοηϊΐαϊηίηρ ἴῃς ἀεϑογ ρεοη5 οὗ [ῃς6 ἰῃημεγίίδησεθ. Τῆς 
Τοαβϑο οἵ [ἢϊ5 ἀεδοίβίοη ΌΥ ἰοΐ ννὰ5 ποῖ οἡΪν ἴο ρίενεηΐ 

76 δ]οιιβίεβ δῃά ἀϊβριιεβ Ὀεΐννεεη οπα {Π06 δηά δηοίμοῦ 

(Ρτον. χνι!. 1.8), Ὀαϊ [πὲ δαοῦ {πΠ06 πιρῃς θὲ 58[15- 
Πεά (δὲ 1139 [ηπεγϊΐδηοα Πδά Ὀξδθη δϑοοϊρηεα ἴο [ἴἴ 
ὈΥ ἀοά ΗἰΪπιβε!ῇ (Ρτον. χνί. 33). [{ τῇαᾶν Ὀ6 αἷ5ο 
ΓετηδύκΚεα μαΐ ἴῃς δοοογάδησε ἰῇ τϑηΥ ραγοι 4 Υ5 

᾿ Βεΐψεδη ἴπ6 ργόρἤξοϊαα οὗ Ϊδοοῦ δπά Μοβεβ τεϑρεοί- 
ἴησ ἴπΠ6 ἱπῃεγίαησε οὗ {Π6 {1065 οὗ [5γδε] (αξη. χίνι.,, 
ΧΙΧ.; θεῖ. ΧΧΧΙΙ.), δπᾶ {πὰ ἀϊδίσι ας!οη οὗ [Πς 
τεγττοῦν τεσοογάθα ἴῃ τς ΒοΟΚ οἵ Ϊοϑῆϊα, ἰ5. ἃ ὑργοοῦ 
οἵ ἰῃῇ6 ἱπϑρίτγαϊΐοη οὗ ἰἤοϑαε ρίορῃβοίθββ. ΑἈπιοηρ 
Ὠδαῖΐμθη παίίοῃβ ἃ κα ουδίομη ρῥγενδιϊε ὦ ἴῃ τῃ8 
αἰνϑίοη οἵ [εγγ οὐ δηηοηρ σοΟΠΠ ΘΓΟΥ5. οὐ οοΪοηϊἑοίβ 
(Ξες Ηετγοά,., ν., 77; νὶ., τοῦ; Τμυογά, {Π., 50 ; 
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Γις., Ε21::. αα Τῆν., κὶ., 20, “ 5ογίε αρύοβ ἱεσίοηίθιιβ 
Δ55ίσΏδτγε ᾿᾽). 

ΔΝ ,εῖβ. 3-4.--- Κ εγ. 3 ρῖνεϑ ἃ ΓἿεαϑοῇ ΨΥ (ἢς ἰδηά 
ννὰ5 ἴο Ὀ6 δρρογίἰοηδα δηηοηρ πῆς δηά 8- 4] {{10 65 
οηΐν, νὶΖ., θεοδυβε ἴννο δπὰ 8- ἢ 41{ {τῦ65 ἢδα γεςεϊνεά 

{Π6ῚΓ ἱπῃπεγίίαποο, οὐ ἰῃς οἵδε δάε οἵ Τογάδη, Ὀυΐ, 
ἱπαϑπλ ἢ 45 ἴῆ6 {τἰρε οἱ 1,ονὶ γεσεϊνεα ἢῸ 5ῆδζγε οἵ 
(ογγ ον, νοῦ. 4 ἀδοίαγαβ [παΐ {πὸ πυπλθοῦ ἢἸη6 δηά 8- 
ἢὮΔ4]Γ ννὰ8 τηδάθβ τἃρ ὈνΥ πε αἰϊνίδίοη οὗ τῆς {δὲ οἵ 
]οβερῇ :ηἴΐο ἔννο ἔσγίρ65, νίΖ., Μαπαβϑεῆ δηά Ερῇγαίη). 

γεῖ. 4.-λ τ) δγλ: ὙΠΘ 1 ἰ5. ποῖ Ποῖα -ν “ἐδογε- 
ἴοτε "(Αυτῃ. Νεγ.), θὰ το «πα, οὐ ἢ ἢ τα μοίζλθν. 

“ΟἸος 19 αἰτυεί ἐμ" : ((, ΝαπΡ. Χχχν. 3, νογε Κ αὶ 
ΓαΠΊαΓΚ5 [δι {86 1 ενίῖες. πδά ποῖ τ[ἢς νῆο]ς οἵ {πε 
ΟΙΕ65 45 ἰἢεῖγ οννῇ ργορεγίν, θυΐ 85 τῆδην ἤοιι565 ἴῃ 
{Π6πΠΔῈ 845 {πεὶγῚ παοθϑϑιίεθ τααυϊγεα, νοἢ ἤουδ65 
σουἹὰ 6 τεάἀβεπι)εα (1,μὸν. Χχν. 332-33), 1 οοἱϊά αἵ 
ΔΩΥ [{ἰπ|6Θ, δηά τενεγίεἃά ἴο {πδπὶ ψίῖςουΐ σοπι- 
Ροηϑαίίοη ἴῃ [ἢς νϑαῦ οὗ [01|66, ἀνε [{ ποῖ τεάξεπιδά 

Ὀείογα ; Ὀιυϊ δὴν ροχγίίοη οἵ ἰῃς ἰοννῇβ, ψῇῃϊοἢ ννα5 ηοῦ 
ἴακβὴ ροβϑεϑϑίοη οὗ ὃν ἰμεηὶ, ἰορεῖπεσ ἢ {πὲ 
Πε]495 δηά νι] ]!]|ᾶρεϑ, σοητηπδα τμ6 ργορεγίν οὗ ἴμοβα 
{065 ἴο σῇ παν πα Ὀεξεπ δϑοίρηεά Ὀγ ἰοΐ 
(ΞξαΒ αἷϑο ἢἰϑ ποίΐες οὔ χΧχί. 12. ““Ἱπαά {πλεῖν 
σπεὐεγός " (Αὐἰῃ. Μεῖβ., Τιὰϊῆοῦ, δηάᾷ Ψαϊρ. “ βυρυτ- 

Ὀδπ8 ἢ), γδίμεγ, “ Ζλοῖγ 2αδίμγε ργομηαὶς," 2.6., (ἢς ἀ15- 

{γος ἀύοι πα {πεῖν οἰ[[65 1 νυν ἢ {ΠΕ σδίς ας πλὶρῃΐ 
ΘΎΔΖΕ, ἔγοπὶ 3, ἴο ἀτγίνθο, ἰο ἀσῖνε οἷἵ. Εογ {δεῖν 

εχίθηΐ 58ε6 Νιυπὶῦ. ΧΧΧχν. 4-5.. ὙΠ [ἢ π᾿. 58. ὩΠ 

τείεγγηρ ἴο Δ οὗ, ΧΙ. 23 (ποῖα). “2:0»γ {0617 εαΐτ 6 
αηα 707 1417 (οἱ 67) Ροσ5ε5510).5": Τῆς ἰαϊζεγ ψογά 
(Η 6. 9 υϑεά ἤθε ςο]].) 15 γεπάθγεα ὃγ (6 Νυϊρ. 
“Ῥεοογαᾷ " ([6556γΓ οδίί]ε), ϑερί. κτήνη, 885 ὃν ὉΠμαὶά. 
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ψεγϑ,, θὰς Ὀγν ἴῃς 5γύ. δηά Αὐδῇ. “ ροβϑεϑβϑίοῃβ, τοτῃ 
ΠΩ, ἴο Ροββεβθα (οί. ᾷξη. χχχίν. 23 ; Νυμπῦ. ΧχΧχν. 

3, ΏεΓγα 35, “ϑυῤρβίδπος," 15 υϑεα [οΥ ἰΐ, ἃ5 ἤθγα ὈὉγν 

Α. ν.. Τῇεςε [1 δνιῖθ5 δα πο (ογγτογία] ᾿η μαγδηςε, 
1|κ6 [ἢ6 γοϑῖ οἵ [ἢῃ6 {{0 65, ἴη ογάδθγ [Πδΐ {πΠοῖγ ᾿Ππδηςε᾿ 

οη ἴῃς παίίοῃ δ ἰαῦρε τισί ὈῈ ᾿πογεδβεά, 

ψ,εύ. 5.-- 4,ς )ελουαή---- ἤοσες," οἴ. νοῦ. 2. ““μά 
ἔλον ῥογίζομϑα ομέ (ἀϊνϊ6εα, ΑΔ. Ν.) ῴε ἑωγια," ὙΤΓΠὶβ ἰ5 
ἃ ϑεηογαὶ ςἰαϊογηεπε γεϊδίηρ ἴο ἴῃς απ ας οη οὗ [Π6 

ἰδηά, ἴογ ννε ἰεαύῃ ἔγοπὶ οἰγαρίεγ χνἱ!., εἴς., [Πδΐ ηοί 41] 
1π6 ηἰῆθ δηὰ 8-Π4}{ {Π065 γεςείνεα δ οπος (δείγ 

1πΠ δε ἴδηςθ. 

ΨΈΚΒ. 6-15.-- Βεζοῶγε 106 (ασίηρ οΥἹ 116 Τοῖς απ 
7]ηπλογιίαπμος τς ἀϑδοίρησφαί 210 (αΐζό. 

Ψεί. 6.--- πα ἐλ οὐτίαγεθ (βοη5) οΧ7Ὑὁἡ 7μάαλ," 
ἀουθί]ε55 ποῖ 411 [πΠ6 {πΠ06, θὰ {π6 ῥυίηςῖραὶ τηξῃ, 
Θβρθοῖδ!ν Ο] 6 Ρ᾽5 γεϊαίίνεβ, νποπὶ ἢς ἴοοϊς ψ ἢ ΠΪΠῈ 
845 ΔὉΪ]6 ἴο [ε5:Π{ἵὉὙΥ̓ἴο {π6 τηἰεστν οὗ Π5 σοηάυοί. “175 
(ἐπ {λε, δ τος, 3] Οτίρας᾽ 24., ἴτε αἱϊρα] ηδαᾶγ 
7εγίομο (ἰχ. 6, ποῖ). “ (αέεδ᾽" ([Κ8-16 08), “5ορ 7 
7εῤλμηηοῖ "δ: Α Ρῥείηος οὗ Τυἀδῇ, δηά οηβ οὗ ἴποβο 
ἀρροϊηϊξα ἴο ροτγίίοη ουἱ (δηδδη (ΝαπΌ. χχχίν. 10). 
ΚοΙ] τΠηΚ5 πα Ὧδε ννὰ5 ἴπε 884π|6 ἃ5 {πε (α]θῦ ἴῃ 
1 Οἤγοη. 11. 18, ἃ ἀεβδοβεηάδηΐ οἵ (3) ΗεζΖίοη, (6 
580η οὗ ΡἤδτγαζΖ, δηά σγαπάβοηῃ οὗ πάλῃ. Τῆς ἤοιβε 

1 ῬετῆΔρΡ5 “ ἄορ, Ζφ. 05, τόση ῊΣ (απυ564), ἰο θατῖκς (6 65.). 
Δηα [86 παῖὴθ πηδὺ ἱπάϊοδία Πάθ] γ, σουγαρα, νἹΡΊΙΔηοα ; οἵ 
““ βαϊζίηρ᾽ νϑῃβοιηθηῦν," ἴγο 323 (Εὔγβϑο), μθπσοα ““Ῥο]ά, 1π|- 
Ῥοίυοι5.᾽᾽ 

2. “ἐ γεοῤῥηη-ηθλ᾽ (ρετῆλαρδ τη ϑδηϊηρ “ΤΟΥ ΨΏΟΙΩ ἃ ΔῪ ἰ5 
ῬΓΘΡραγθα,᾽᾽ 866 Ῥυδ]ὶ οἵ ΠῚ Β, (χ68., 262Ζ.), πϑιῖθοσ Ὠ15 [δΊΠΕΥ ΤΟΣ 
Δησσδϑίοσβ ἅγα ηδιῃθᾶ. 



222 757 ΒΟΟΚΧ{ ΟΥ᾽ 7Ο5257σα. [ΠΗ4". ΧΙν. 

οὗ (160 ΤΩΔΥ Ὦανε Ὀδεδη ἱησοζροζαῖεά τηἴο 6 Ποιι56 
οἵ Ηδζίοῃ ; Ὀυΐ ἀουθί655 ἴΠ6 σεηδαίοσυ ἰη 1 (τγοη. 
11. ἵν. ἰ5. ἰηνοϊνεά ἴῃ τπλισῇ οΡδουγῖγ. “7164 Κοροξῖί" 
((Ὲ Ο“"ηϊ2-Ζίί6, Ὠυηΐογ, γί. Ὡ, ἴο πη), οἷ. ΝΠ. 
ΧΧΧΙΙ. 12. δε [ε{ΠΊ ΠΥ ἱπιρὶν ἰῃαΐ (δ]εῦ ννὰ5 ἃ 

ἀεξοθηάδηΐϊ οὗ Καοηθ6Ζ ; δπά 85 [ἢδΐ ννὰβ ἃ ἤδης Ὀογη6 

Ὀγν τῆς ἀπκε5 οὗ Εάοπὶ (αεη. χχχνί. 15,42 ; 1 (ἤτοη. 
Ι. 53), 8ηά 85 ἰῇ [ῃε6 ρεηδδίορυ οὗ {με ἔδην οἵ 
ΟΑ]εῦ (1 Οἤτγοη. ἰ., 11., ἵν.) ἴἤεγε οσουγ α5ὸ οἰἴθεγ 
ἙΔοπλ ἰ5ἢ ὨδΠΊ65, ἐ.ρ., ΘῃοῦΌΔ4] (1 (τοη. ἰΪ. 50, 52 ; οὗ. 

αεη. χχχνὶ. 20-23); Κοδῇῃ (1 (βτοη. 11. 43} ἀεη. 
ΧΧΧνὶί. 5, 16); [{ἤγδη (1 Οἤτοη. ἱ. 41; ἀεη. κχχνί. 26); 
ΕἸΔἢ (1 (ῇτοη. ἵν. 15; ἀεη. χχχνί. 41); 1 μᾶ5 θεεη 
ΒΌΓΠΊ 56 τι τἢς ἰαπἶν οὗ (αἰοῦ νᾶ οἵ Εάοηπιίίς 

αχίγαοζίοη, απ ἱπηοογροζαίεα 85 ριοβεϊγίεβ. ἰηΐο {π6 

[ατηῖϊϊν οὗ δῇ (566 ϑηλ 5 δ20ἐ, 2) 1εΐ., Ατῖ, “ (α]ςΡ,; 
νοἱ. ἱ., Ρ. 242). Οη δε οἰμεὺῦ ἢαπά, 85 Εϑαι δηά [δῇ 
ΘΓ Αἰκ οὐ [9γ8ο |5ἢ ἀδοοθηῖ, ἴἢ6 ϑαθ πδηηθ5 

τηῖὶσῃςϊ ροβϑίθὶν θὲ ἔοι πα δπιοηρ {πε ἀεβοοηάδηΐςβ οὗ 
θοῇ. δὰ ὗν, 1) πα 9,07, Οοα᾽᾽ τα δ) (ςἴ. 
1 Κίηρβθ ΧΙ. 1, 18), δἀπά 50 τεπάεγεα ἤδγε ἰπ [86 
ΟΠ ]ά. ; [ῆ6 δαπὶ6 {{|6 5 ρίνεη ἴο Μοβθβ ἡ θεῖ. 
ΧΧΧΗΪ, 1; ΕΖτγὰ 1.2, ἀπά ἴῃ {Π6 ἰηβογριίοη οὗ Ῥ58]πὶ 
χο. “πλ ὃν, {τ “ αὐοπέ »,}) ἀγα γον αὐαΐγς,"} 1.2. 

“ ρσοησογηΐηρ τὴς δηά {πεὰῸ᾿ (Αὐτῇ. Νεῖβ., ϑερί., δπὰ 

ψνυϊρ.). Ἐογ τὲ ριοπιίϑδε τείεγγεά ἴο 5866. ΝιὉ. 
Χίν., 24,30. Τῆςε δἜχργθϑβ πηεηζίοη οὗ [οδϑῆϊμα τοἤιΐαϑ 
16 αϑϑογίίοη οὗ Κῆορεὶ πεε (δὶ ἢ6 ννὰ5 ποΐ οης οἵ 
[Π6 5ρίεβ. “Ααασδελ-δαγησα," Χ. 41. 

Νεῦ. 7.--ῦιν “απαὶ 7 ὀγοιρίέ ὀαεξ," [οἸοννεά Ὀγν 
δΔη δοσιιϑαῖϊνα Ὀοΐῇ οἵ ρδίβϑοη δηά (πίηρ (οἴ. χΧΙΐ, 

1 ῬΓΟΡΕΙ͂Υ ““ἰυτηϊηρ5,᾽ ἴσγοῃι ἽΝ, ἴο ὈΘηΩ͂, ἴο ἰυγη. 
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22.) ΒΒΟΓΩΡ, “γη (ἸἸτ. “ἢ ἢ) 2.7} Δεαγί," 2.6., ἀεςσοτά- 

ἰπρ ἴο (ῃς θεβὲ οὗ πιὶν σοηνίοἰίοη5, τνίίμους ἔδαγ οὗ 
ΤἼΔΏ, ΟΥ̓ Γερασζὰ ἴο δὴν οπδ᾿5 ἔανοι. Ζζ7Π6Ὲ γεηάεγίηρ 

οὗ τῇς ϑερί., κατὰ τὸν νοῦν αὐτοῦ, “ ἀοοοτάϊηρ ἴο ἢί5 
τη," 26., ἰῆς τπιϊημα οἵ ννϑῇ οὗ Μοβεϑ, που ρῇ 50Ρ- 

Ροίεά ὃν οὔς Μ. οἵ Κεηηϊοοίί, δηάὰ ἀρρίονεά Ὀγν 
(Ιεγςι 5, 15 τσ μτν τε]εοῖϊθα Ὁν Μϑυγεῦ 45 σοηϊδιηίϊηρ 

ἃ τηοϑῖ ἱπ]ρΎΟ 406 σἰαίεπιδηΐί. 
ψεγ, 8.---ἕἔἑ:ν ὀγείψγορ," 1.6.. [ἑὴς τεϑί οἵ τῆς 5ρ[65, 

οἵ σουζβθα ψ ἢ τ[η6 ἀχοορίίοη οὗ [οϑῆσδ, ἴο ννῆοπὶ πα 
νγὰ58 ϑρεακίηρ. ῬῬΌΠ, δὴ Ατγαπγαίϑιη ἴογ Ἰ5ῸΠ (ὃ 75, 
ν. 17), ἔγτογῃ Πρ, Ζ.φ. ΘΌρ, ἴο τῃϑὶξ (οὗ 11. 11}} ΝΟ 
ΠΝ, σοηβῖγας, Ργθρηδη5. (δ 141}, βΒιθαμά, Προ τεῦ 
{π6 νεῦρ, “1 μεν ,ομοτυεα," 1ἴτ. “ [1 8]1ε το ἔο!]ον " 
(ε(. Νυπιῦ. ΧΧΧΙΪ 11,12 ; θεὰ. 1. 36). 

Νοῦ. 9.-- 2ἴοδες δτυαγε": ΟῚ] {π|ηΚ5 παῖ, ἃ5 νν6 

ἀο ποΐ οἰβον οί γοδα οἵ (15 οαῖΐῃ οἱ Μοβοϑ, 1 15 

Πείο ἴογ (ῃς ἢγϑί {{π|6 γεσογάδα ; θαΐ τῆογε ργο Δ Ϊν 
(86 οδίῃ οἵ ἀοά, 85 πιδάβ πονῇ τγοιρῃ Μοβεβ, ἰ5 
τοίεγγεά ἴο (5ε6 ΝυμΡ. χίν. 23, 24, 30; 6υ. ἱ. 34-36, 

ἴῃ νοΐ αἰτοῦ νεῦϑα [νοῦ 36] ἃ {Κα Ἔεχργεβϑίοη ἴο [ἢαΐ 
ἴῃ [Π158 οσουτγδ, νίΖ,, “2 ἑαμά ἰζαΐ ἦς λαΐᾷ ἐγοα προρ," 
ἴῃ 411π5ΐοη, ενἀδηῖὶν, ἴο {πε τεγγίζογν ἀγουηα ΗἩδθρτγοη). 
Οη εἶν, ἴο ἀδηοίε βίγοηρ δῇῆγγηδίίοη, 566 ὃ 15, 

2, 75, 2ῃπὰ ρᾶζσ. 
ψεγ. 10.--- )ελουαΐ δαί ζεῤῥ γ»ῖ6 αὐΐυδ᾽ : ΟΔ]6Ὀ᾽ 5 

Ρίεῖν ἀρρδαΐῦβ ἴῃ ἢ5 ἴῃπι5. δἰ θυ ςηρ ἢ5 ρῥγαβεγνδίοη 
ποῖ ἴο ἢ΄5 ον σϑίδ, οὐ βίγεηρτῃ οἱ οοῃδίιυείοη, Βαϊ 

ἴο ἔπε Κιπά ργονίάδηςς οὗ εΐοναῃ. “2 γίγο-αμα- σε 
γέαγς" : ὙΠεθ6 αἵα ἀδίεα ἴγοπὶ [6 δυϊυαπιῃ οὗ [πε 

1 Ασοοτγαϊηρ ἴο Εν] (Ζελγό., 8 142, 4), Ἰ᾿ΩΠ 18. τθδ]ν [Π6 
ΤΟΡΌΪΔΥ δηα δδι]δϑί ἴοστῃ, ΒΟ {μ6 Ἡδῦτγεν Ἰοβί, θαΐ 16 
Ομ διάβα γεϊδιηβά. 
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ΒΕσοη γνεϑᾶῦ δἴϊεγ ἴῇς Ἄεχοάιι8βΌΎ ὙὍΤῇῃαε 1ϑγααϑ ες. ψνῃ- 
ἀεγεά {μἰγίγ-εἰρηῃξ γεαῦβ ἴῃ [Π6 ψ ] άθγη 655 αἴζεγ (Πδ 
ἄαΐεα, δηπὰ ψείθ οσσυρίοα βδενεὴ νϑϑῖβ ἰη ϑυράπίηρσ 
Οδηδδη (χί. 18, ποίθ), ψιο βδανεη γεᾶῖῦς δα ἤθγε 

τεοκοηδά ἰῃ {ΠεΓ ννδηάογηρθ, ἃ5 ἔπον ᾿δὰ ποΐ ἀπτίηρ 
{πε πὶ δὴν ἤχαα βε]θπηεηῖθβ. 21 ἼΝ, “ ἀμγέρρ τυλίος 
7εγαφί τυαίῥεα" : Οὴ ὙΦΝ ἴῃ [15 δθῆβθε 5εὲ6ὲ. Εν δά, 
ἐελγό. ὃ 321,.; ἰἴ τείδγϑ ἴο {πε ἰογίγ-ῆνε γδβαγϑ. 

ψεῦ. 11. τυ, “7 αη2 γε" (δ 100, 5). ΠΡ... ΘΌΞ, 
“2, 1τἦς ὅ(ᾳγν ἐλαΐ 2οδες “91 7216. ἰῃῆη. σοηδίγαο- 
εἶνε, ἢ δαρ]θοῖ δἀπὰ οδ]εοΐῖ, ἴῃ6ς ἰαϊΐζεγ Ὀείηρ 
ὈΠΌΒ1..411ν Ρ]αορα αἴογ {π6 ἰηῆη, (δ 133, 3, δηλ). 
Ἢ: Βείηρ᾽ ἰοἸοννεα Όν ἃ πιοηοϑυ ]δΌ]Ε, 115 δοσεηΐ ἰ5 
τεϊγαοιθα (ὃ 29, 3, ὅδ. δ) πνν: [0564 ἴο ἜΕΧργεβθ 
[Πε ρεγίογπιδηοα οἵ δοίΐϊνα ἀπίν (οἰ. ΝυΡ. χανὶ!. 17; 
Ὀθυΐῖ. χχχὶ. 2; 1 Κίηρβ π|.. 7). Ἕ(ᾳ]6ῦ, κα Μοβος 

(θευϊ. χχχίν. 7), ν»58 τηδάβδ, οἡ δοσοιηῖΐ οὗ Πί5 Πα ε] γ, 
8 Θϑρϑοῖαὶ ἌἼχοθρίίοη ἴο [6 ᾿ηβυπη 65 ἰηοίάδηξ ἴο 
οΪ4 ἀρὲ (Ρ541πὶ χα. 10). 

ει. 12.- πὴ ἰού 15, ἱπιρϑύ, ψ ἢ πὶ ρᾶγαρσ. (δ 66, 
1). “711: τιομμέαζη, 1.6., [6 πηοπηΐαίποι5. σουπίγν 
δτοιηά Ηδρτοη (ΧΙ. 2, Χχ. 7). “λεγε ελουαΐ φραίΐό 
ἦς ἐαΐ ἀα}": ΔΝ ε τῇαν, πεγείογε, σοηοϊαάς τῃδΐ [6 Πο- 

νϑῇἢ 5 ῥργοηγδα ἴη Ναυη. χίν., Π δαῖ, 1., ἴο σίνε (]6 Ὁ 
δῇ ἰημεγίίδηοα ἴῃ (δηδαη δα βρϑοίδὶ γείθγεησε ἴο 
Ἡδρήοη. “207 ἐξοις αζατέ ἤδαγ ἐπ ἐλζαΐ ἀἀγ." (νί7., 
ψῃδΐ [εμονδῇ 5ραῖκ6): ΤῊ βεοοηα "Ὁ 15 ηοΐ --ς “ ζ{α " 
(ὅτι) οὐ “ἄοτυ" (Αὐἴῃ. ΜΝ εῖβ.), θὰξ ἰ86 σο-ογάϊπηαία 
(Κ ει]), αἀηα σίνε5 ἃ ἰαγίμεσ γβάθοη ννῆν {πες πιοιπηίαϊη 
5ῃου α θῈ ρίνεη ἴο ᾿ΐπη, “ἔογ (θεοδιβε) 6 Απακκίηι 
αῇὸ ποτα ᾿΄... (οἵ, {ῃ6 5ερῖ, δπά Νεὶρ.). οβϑῆυδ 
ὨϊπΊ56 1} δά Ῥββη οηβ οἵ [ἢ βρίεβ (ΝΡ. κι, 8), δηά, 
τῃεγείογα, ἀϊά ποί ἰθδαγῃ πιογοὶν ΌῪ τεροζί ἰμδὶ ἰῃοτα 
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νεσε Απαϊκίτη ἰη δθγοη. 3 Ν, “ 2εγλαῤς«,᾽ θαξ ἢδτε 
Εχργαβδϑίησ Πορε δηά ἀδϑίγα, 85 ἱη σξδη. χνὶ. 2; Δπλοϑ 
ν. 15. ΠΝ (οσ Ν, “ οὐδέ 716" (δ 103,1, Ἀδη). 1), 
800. Πν. ὨΡΦΠ, “απ 7 ἐἶγίυε (οΥ τοοί) 
λον ομ) : ὙΤῇα ρεγίεοξ ἤδσε ὄἼχρύδϑϑεϑ Δ55ΌΓΔΗΟΘ 
(δ 126, 4) Ἦον {15 ἀεοϊαγαίίοη οὗ (α]ερ 15 τεοοη- 
ΟἸ]40]6 ν ἢ ΧΙ. 21, 22, 5866 ποίε ἰἤθγαθ. Ηἰ5 δα άγεϑϑ 

(νεῖβ. 6-12), νν 116 γεπιονεα δἰκα ἔγοηὶ ἔα]56 πιοάθϑίν 
Δηα 5ε] ρταϑιπηρίίοη, Ὀ]επά5 σταιτἋ4ς6 ν᾿ ἢ ἢγηὶ σοη- 
Πάξηςσε ἰη ἀοά. 

γεῦ. 13... 45πα "ρεήμα ὀίδεσοα ἤδη," 2.6.,ὄ Ἰηνοἰκεά 
ἃ ὈΪ]ασδϑίηρ ὑροη Ὠϊπι, ρτανθά. ἀοά ἴο ῥζοόϑρεῦ Πίηι. 

“εόγορ " (Χ. 3), ποῖ οηἱν [ἴῃς οἷζν 580 ςδὶ]εά, θυ [ἢ 6 
ὨεΙρουγῃοοά ; (Π6 οἷν νγὰ5. δῇεινναγάβ δρροϊηϊεά ἃ 
οἰϊν οὗὁὨ τεΐίυρε (Χχ. 7), Δα δϑϑίρῃθά ἴο {86 1,ονϊϊας 
(χχί. 11). 

ψεῦ. 14.--- ἸΠὴὰ Ἴχργαβϑίοῃβ “ ΚοηβζΖίίε " δηά “ἀοά 
οἵ ϑγδεὶ" πᾶνε θεεὴ ποιρῃϊ ἴο ἱπαϊςαΐα ἐπαΐ (α] 6 Ὁ 
85 ἃ ἰογείρῃευ δηά ἃ ργοβεϊγίε (5εε ποίε οἡ νεῖ. 6). 

ψεγ. 15.- Δεύογε" (8580), 2.5., ῥγίου. ἴο {6 ἀδίε 
δὶ ψΠΙσἢ [Π15 ὈΟΟΪΙΚ ννὰ5 ψγιἰεη, θὰὉ ποῖ παοδϑϑα ιν 

ἴγοτῃ ἴῃς {{π|6ὸ οὗ {πε οἱγ᾽5 ογἱρίη. “γγα-αγόα ᾿ 
(Οἷγ- γϑίῃ-Αὐ-θδ᾽, “ εἰν οὗ Ατϑα "), 5εὲ6ὲ ποΐβ οἢ χ. 3. 
ΒΝ, “Βετο οὗ Βααὶ" (Εὔγβϑι), ἴογ ὅυβϑ με; πκῸὸ διδηε, 
“186 ]Ἰίοη (24., Πεσο) οἵ ἀοά ;" οἵ, ΡΕΣΤΕ ἴο (65. 
(16κ5.), ρεγῆαρβ “Ποπῖο ἡ πΝααἰῃ ΟΠ ΟΝ Π, “ 2.6 
Φγεαΐεδί 746," Ῥεγβδρ5 ἴἢ 51Ζὲ δηά ἰγεηρίῃ, 845 ννε]} 
85 Δι Ποῦ γ δηά τεπονη. ὍΤῇα δα]εςοίνα ψ ἢ [Π6 γί. 
ἢδ5 πεῖ [ῆς ἔογοβ οὗ ἃ ϑξυρογίαϊίινε (δ 110, 2), ἀπά 
Ὁ Ξ ὗν, νΠΙΟἢ 15 τπηοῦα ῬγΟΡΟΥν τἰι3εα οὗ δη ἰη- 
αἰντάπ4] (οἴ, Ἐςς[65. νὶ!. 28). ΤὨς βἴγδηρε γεηάεγίηρ οὗ 
Ἰεέοπια “αν Ῥπαχήρης 1021 2η197 ΕΉα 1721 δτΐης ἐπ" 

5 θαββα οἡ ἃ Τενίϑῃ ἰταάϊτίοη ἴῃ (ἢ6 Βεγεβῃ- ΒΑΡΡα, 
Ι Ἱ δ 
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[ῃ4ὲ ΚΙ. δίΏ-αγθα τηδδη5 “ οἷἵν οὗ τῆς ἔοι," Ὀεσδιιβα 
Αάδπηι, ΑΡγδῆδηι, [ϑδο, ἀπά ἴδοοῦ ψεῦε Ὀυτγοα {Πεγα. 

“Αμά 16 ἐαμα ἡαα γεεί," εἴς, (οἴ. χὶ. 23): Τῆς 
Οαδηδδηϊζεβ ννεγε 580 ἴασ ϑυράμυεα δ8 ἴο Ὀ6 ὑηδρῖς ἴο 

οἴεγ δὴ εἤξεοίυδὶ ορροϑβί[ἰοη ἴο [6 ραγίτοη οὗ τἢ6 
Ιδηά, οὗ νοῦ [6 διιζῆοῦ οοπηπηθησοβ δὴ δοσοοιηΐ ἴῃ 

[ἴῃς ἰο]] ον ίηρ σμαρῖεγ, 

ΓΗΑΡΤΕΚΘ Χν ---Ἰ ΝΊ!. 

716 1οΐς ὀσίργηρρρ᾽ ἐο μαφἦ αηα 7οφοῤῆ. 

ΤῊΕ δοοουπί οὗ {δε αϊδιγ υκίοη, ννϊο ἢ ννᾶ5 ἱπίοτ- 

Τυρίοα δ {πὸ δηά οἵ χίν. 1- 5, 15 πεσε γοϑυτηθά, δηά ἰΐ 
5. ἰῇ δοσογάδηςε ψ ἢ ἰΠε΄ ῥῬγείεγεηοα ρσίνεῃ Ὁγ δοοῦ 
ἴῃ 15 ΡῬγορμεῖϊς Ὀ᾽εβϑίηρ (θη. χὶϊκ.) ἴο Τα δῇ δηά 
]οβερῇ, ἰδὲς {πεὶγ ἀεθοεηάδηΐϊθ ἢγϑί τεσεϊνεα {ἢείτ 
5Βῆαίε οἵ ἴῃ οοηαιεγεά ἐεγηϊζογν (Χχν.- χνὶ.). Ηον, 
βᾶγϑβ Κιτίο, (ῃε Ἰοΐ ννὰ5 ἴδκεη δὲ ἴῃς ἢγϑί αἰνίϑίοῃ να 
ἄο ποῖ Κπον, Ρυΐ 1 ννγὰβ5 ργορδθὶν [ἢ βαπηε ἴῃ Ὀγίποῖρὶς 
85 ἴῃ ἴῃ6 τηοάδ (οἸ]οννοα ν τ γτεϑρεςΐ ἴο {πε γεπηδίηΐηρ, 
βενβῃ {{|ῦ65 (χν11.). δὲ ταν, {πεγείογθ, σοῃοϊάς 
1ῃδἴ, θη {Π15 ἢτδί σοηαιοῖεαά ροχίίοη οὗ (ἢ6 ἰδηά 

Παὰ Ῥεδθὴ ϑδιγνεγεα δηά ἰοιιηά ϑιβηοίιεηξ το {Ὀγη 5 ἢ 
(ἢγοο οδηίΐοῃϑ, σὰ 106 γίδες οαϑδὶ ἰοΐβ ἔοσγ {Πἢδπὶ, δηά 

{πεν [6}} ἴο [υἀδῇ, ΕΡΏτγΑΙηι, δηά τς Παϊ-ἰγτῖθε οὗ 

Μεαηδϑϑοῦ. Τῇβε ἀϊδγθεηοθα νναβ, [ῃαξ αἱ ἰτῇ6ς ἔγϑοί 

αἰνιδίοη {πῸ 4πεϑίίοη νγὰ5 ποῖ οὴἱν ννῆδλί ἰοΐῖ βου] Ἱά 
Ὀ6 δά, θυ ψῃεῖμεσ απ) 5ῃου ἃ δὲ ργεθεηΐ Ὀ6 οὔ- 
ἰαϊηεά Ὀγ ἃ ραγίίουϊαγ ΡῈ; δἱ {ῃ6 βεοοηα αἰϊνίδίοη 
{Π6 ἰοὐπιεῦ αυεδβίίοη νν85 οἡἱγ ἴο Ὀ6 ἀεζεγηηηεά, Πδτς 
Ὀεΐηρ [ἤδη 85 πιαην ἰοΐβ 85 ἴπετα ψΈγα ἘΓΙΡ65. πηΡρτο- 
νιἀεα ον μοί, δέδ(). 
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ΓΗΠΑΡΤΕΚΝ ΧΝ. 

7.ὲ 7μλεογίίαπος ὁ ἐδ 7 γιδε οΧ(7ὙῪ 7μάαἦ (“ ῥταϊβεα," 
άεη. χΙχ. 8 ; 586εὲ6ὲ Π). 275 στρμογαί Βομμαάαγηες 

.(1-12). Αἰ εμειυσα “ορμέϊορ 977 (αΐοδ᾽ Σ 7πλογίϊαηεο, 
ὀεεαμδέ Ἱποίμαφα ἐπ ἐλαΐ 97, 7μαάσἤ (1 5- Ἄθ. Α 
Δ 977 ἐς Τοιυης οΓ 7μάσἦ (21-63). 

νειν. τ. (72.1ὲ σεμογαΐ )ος ον 97 μα αἦ᾽ς 7) 27»7γ22077). 
-Ἴ ἢ, “ αημα {1676 τυαᾶς ἐδ ἰοΐ 1ο {ἦε ἐγῖδε 97, {26 δορ!5 

97 7μάαῇ πεοογαϊηρ 10 ἐδοῖ7 7αγηζέζος, ἐοεσαγαῖ ἐἦ6 7ΥΟΉΖ2ΟΥ 

ο7 Ξαάονε, ἱοτυαγά 1ζ6 αἴ45εγΐ: 97 Ζίμ τοιζαιυαγα, οπ ἐξέ 
ἐχέγεριε σον," Ι͂Ώ Χνΐ. 1, ΧΙΧ. 1, "Π) 15 ἜΧΡΊΘβ56ά 

Ὀν δι ν", “ 246γὲ6 οαρή ομἕ," “Δ (δεοοσογάϊηρ ἴο) ΖὝεέγ 
)αρεοῖεος," 5εὲ νῖϊ, 14. “ δ άονε" ταῦ Ῥάγβ! αὶ νίκα τμ 6 
ἀεβογί οἵ Ζίη οἡ ἴῃς εαϑί, δηὰ “ Ζ 2," (ποΐ ἴο ΡῈ σοη- 
ἰουηάεά νι “ δίῃ ἢ ννᾶὰβ [ῃ6 πογίῃ-ϑαϑδί ραγί οἵ {πε 
δτεαΐ ἀδβεγέ οἵ Ῥαάγαη, δὴ πύρρ, || “,),ρο»ε 1}έ 

ἐλ» 6711} 977 {6 φομζδ," 2.6., οἡ ἴῃς εχίγεπιε βου ; 
566 οἡ τ ἀεκ5., 2έζ. (3), ο., Ρ. 483. 

ψεῖβ. 2-4.- 726 δομίλογη δοιμηαάαγγ,---τοοττεϑροηάϊηρ 
σθηθγα ν ἢ (παΐ οὗ Οαηαδη (Νυρ. χχχίν. 3-5), 
δηα ἱποϊυαίηρ δὲ ννὰ5 αἰζεγνναγάϑβ ἴῃς [ογτοῦν οὗ 
ΘΙπλθοη (Χίχ.). 

ψεῖ. 2.--ϑητρο, “,2ῶονε 106 αν (τοηριε)ὴ τυλέοζ 

ἐοοξοίξ (τὰτηαβ τ) σομέἠευαγά " (Δαίῃ. Ν εγ5.), 2.4., ἔγοτη 
- πδξ βουΐπεγη ροίηΐϊ οὗ ἴῃς ᾿εδά 5εα ψῃϊοῇ πον ἰετ- 
.ΤΑΪηδἴ65 1η ἃ 541} τηδυϑβῃ (οἴ, 158. Χί. 15, “ οηριι οὗ [ῃ8 
Ἐργρίίδη 568 ἢ). 

νεῦ. 3.-.-.. ΑΔκ»ὦ ἐξ τυϑηξ ομἕ ἐο 106 σομζζ δια 290 (οἵ 
“ααζ- ογαῤὝῥτ»ε᾽" : Οη ἔπε σοτηροϑίτίοη οὗ [ῃς ραγ- 
[1016 5 ο, ἸΏ, δδ;, 866 ὃ 154, 2,06. “.4α-᾿ α- ἰσὰ ᾽4.-γαῦ 
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ὄξ»:," “τῆς δβοθηΐ οἵ ᾽Δ 4-γδρῖπ,, [μ6 ““οογφῆήορ ῥα5ς,"} 
Ὀεΐϊνθθη {πῸ δου δηά οὗ {πῸ θεδά ὅδθα δηῃά Ζίη, 

᾿ῬΕΓΠΔΡρ5 {Π6 βδἴεερ ρδ85 Λιαζό ἐς δαζάζ (Ρα85 οἵ (86 
Βαίε Κοςκ), Ὀν νῃϊοἢ τς πα] ϑἴερ 15 πγδάε ἔγοτῃ [6 
ἀεβεγ ἴο τῃς ἰενεὶ οὗ ἴῃς δοΐιιὶ ἰδηά οἵ Ῥαϊεϑίίπα 
(ἀέονε, ϑηπλ 5 4826. )ϊεΐ., ἱ., Ρ. 42). “«“4πά αςεοάῖ 
αέρηρ (νεῖ δοίοϑϑ) 290 21, : Π ἰοςδὶ (εἶ. ΝυπΊΡ. 
χχχίν. 4). “ Οα-ἀλδεζ-Βαγ-"δ- α,᾽ 5366 χ. 41 (ποῖε). 
“ (ἠοίς-γδη" (τοῦ ἽΨΠ, ἴο δπο]οβθ), ρεγῆδρβ ἃ ςο]]θο- 
[ἰ[οη οἵ ποιηδα-Πδπι]είβ, ὉΠ, δυῖ, ἢ. 23 ; 5116 

πἀηκηονη. ΠΥ, “ 29 ᾿Α “(αν " (τί. Ὑπὸ, ἴο θὲ νά 6), 
ΡῬεύῃδρ5 οπε οἵ {πε ηοπιδα ἢαπιὶεῖς ἀῦονε τγείογγεα ἴο, 
ἴον ἴῃ [86 ρϑγβ}16] ραϑϑαρὲ (Νυπρ. χχχῖν. 4) 1Π|5 δηὰ 
τῆς ἰογεροίηρ ψογά δἵε Ἰοϊηθεά, [{ 15 ροβϑίθὶν ἰἀδητςίοαὶ 

ἢ τῃ6 πιοάογῃ “412,.-67 Καὶ μαϊφίγάξζ, οὐ ἴῇς6. πογίῃ 5ἰάθς 

οὗ {δε τίάσε, θεΐννεεη δηδδη δηά ἴῃς ἀοϑεγῖ (Κορθίη- 
80ῃ, ἷ., Ρ. 280). 3095), “πα {εγησαῖ 1156." Νίρῃ. οὗ 
239. “Ζοιυαγάς αφ-Οαγ-φα-᾿α" (“ιτῃ γί. δηά π ἰος.), 
|| “1ἢε Ἰον-ἰγίηρ Βαι,᾽ ἔδαφος (γπιη,.), ποῖ τηεη- 
τἰΙοηδα ἴῃ Νυπρ. ΧΧαχῖν. 4, Πού εἰβαεννῆεγα ἰη ϑογιρίυγα, 
Ῥυΐ Ευδβερίι5 (Οπορμαϑί.) βρεαῖκβ οἵ ᾿Ακαρκὰς, δηά 
0415. ἰἰ ἃ ν]!]αρε. ὙΠπε᾿ ϑερί. α8 κατὰ δυσμὰς 
Κάδης, ἀπά τῆαγν πᾶνε γεδά δ} Π|9. 

νει. 4.--- Ζοιυαγ ᾽44ι15-γηδηι᾽" (τοι έ, τί. ΥΨ, ἴο 68 
βίγοηρ ; 866 ΝΌΠΡ. χχχίν. 5): [{5 δῖα αηκηονη, [ΠΟ Ρἢ 
{Πε ἰδΐεγ [εν ϑἢ Τάγραγῃ νου] ἰἀαηςν 1 ἢ Κι Θβάτη, 
τῆς πηοάδγῃ Κ ἀϑαϊπηθῆ, ἃ σγοὺρ οὗ ϑργίηρϑβ αἴ ἃ ϑβῃοσγί 
αἰδίδηος ἴο {πε ννεϑί οἵ Αἰπ- οὶ Κυάεϊγαί. ἄατονε (826. 
72) 1ε1.) ἘἈΪΠΚ5. 1 τᾶν ροβϑίθὶν 6 δποίμεγ ἔογῃ οἵ 6 
νοτά ΗἨεβῃπιοη (χν. 27). ἘΕπβερίιβ δηὰ 7βγοπια 

᾿ ΔΩ, ἃ βοοτρίοῃη. [1ἰ 15 ἰουπᾶ ἴῃ ρτεαΐ Ὠυθο γα ἴῃ {Π6 
7Τοτάδη νυ θοὸν [οτῖομο (νου Κδυμηοσ, Ρ. 103). 
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πιδηϊίοη ἰξ ἰῃ {Π6 Οπμογιαςί., ὈὰΕ ἐν ἀεητν [ἃ ννὰ5 ποῖ 
δοΐμ4}}ν Κηόμη ἴο μεπ. “7.6 1ογγεμέ (νγναϊεγεσοιΓ56) 
ο7 Ἐρυί," ἐδ., ἴἑῆε νναᾶάν εἰ Ασγίβῃ, οὐ ἴῃς σοηῆηεβ οἵ 

Ἐρυρὶ δηά Ῥαϊεβείπεθ, ννῃϊοἢ επηρίϊες [56] ἰηῖο {πα 
Μεάϊζογγδηεδη. ““ πα {ες ροΐμρε ομἐέ 97 16 δοπααγ 
τυδγε 10 Ζἤε σεα": Ὧν Ὦεγε πηεδη5 ἴῃς Μεαϊζογγδηδδῃ. 
Εογ {6 ϑἰηρ. ΠΝ, ψ ἢ ἃ Ρἷυγαὶ ἤοαη, 866 ὃ 147, ὦ, 
ἀπά οἵ ΧΙ. 22. Τα ἰαϑὶ νογάς οἵ [ἢε6 νοῦϑε, “ 2ἀὲς 

σαί ὅδ γομ σομίζεγῃ δομπαάανγ, τεῖεγ ἴο Νυπιῦ. 
ΧΧΧίν. 2-5, δηά 5ῃον {μαΐ ([ἢε δουΐϊμογη Ὀουπάατγν οὗ 
]υἀδῇ νὰ8 αἷβδο [παΐ οὗ ἴμε ἰαπά ργογηίβεά ἴο ἰῃς 
᾿ς γδα 165, 

γεῖ. 5.“ (76 αρίογ βομμαα77).----- [ἢ 5. ννᾶὰ5 188 
ψΏοΪῈ Ἰδηρστῃ οὗ ἴῃῆ6 δ]ὲ ὅδεα ἴο ἴμε επᾶ (2., [8 
του) οὗ {π6 ]ογάδῃ. πῦρ, “ ἴπ6 εχίγεπιβα ἐἄρε οὕ 
εηά," ἔτοῃῃι ΠΥ, “ἴο ουΐ οΥ̓͂ [πε ἐπα," ἢεγε ἀεηοίηρσ 

(η6 ροϊηΐ οὗ πποϊίοη ἢ τῆς Ὠεδά 8568, 
γεγ. σόσιι (714 ΜΝογίλογης Βομρα»7)).----“Α πα ἐδέ 

δομπμάαγγ 97} ἐδε οἵας ηιογίλευαγαῖς (85) ,ονε ἐδ ἱομρμα 
97 114 (5411) σα ὕγορε ἐΐε 6λ1γ67)211}) (1.6., [6 του ἢ) οὗ 
7 ογάαη." Τῆδ πογίμπογη Ῥουηάδιν οὗ [4 οοττζο- 
Βροηεά ἢ {π6 βουίηογη Ὀοιπηάδεν οὗ Βεη)απίη, 

ἰγασβά ἴῃ {πῸ ορροϑίίε ἀϊγεοίίοη (Χν1}. 115-10]. 
ει. 6.----...ἕ 861-εὐδρἠ-ς-ἐαἤ," “ ουδε οὗ ραγίγ σε ᾿ 

(αε8.): 7εγοῆς (Οπμομασί) ἰάεηξιῆεθ 1 ἢ τἢ6 
{Ὠγεϑῃίηρ ἤοογ οὗ Αἰδά, θεΐννθβεαη [ἢς ἰογάδη δηά 
7]εγίοδο, ἐς γαΐης οὗ νῃϊοἢ ἀγὰ ργοῦδοὶν 511} το Ὀ6 βεβθη 
δ ΟΥ̓ Ποᾶγ ἃ τηδρηἰϊβοθηΐ βργίηρ σ᾽] δα “425-}α2714 απὰ 
Κιρν- Ἴα)ία (ατονα). [{ βἰοοά οἡ πε Ὀογάδγ οἵ Βεη- 
Ἰδῃηΐη, 85 ΜῈ 1} 85 οἵ πάδἢ, δηὰ ννὰβ δϑϑίσῃηβά ἴο [ἢ 8 
[ογηγοῦ (Χχν . 21). “84ι1- α- ἅ-γα-ὁᾶλ᾽" (Ἀου56 οὗ [ῃς 
ἀδδβογί ρ]αἰη): οι Ε1655 50 σ᾽] εα Ὀδοδιιθε 1 ἰὰν ἰη (ἢ 6 
1] ἀεγηε55 (πη 4}.-Ὀ47) οὗ ̓ ἀ δῇ (νεῖ. 61). [πη χν!. τὸ. 
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1 15. 51 ΠΊΡΪῪ ο4|1ςἀ Αταρδῇ, δηά ἴῃ χν]. 22 15 γτεοκοηδά 
ἃ Βεηϊδηίία οἰΐν. [Ιΐ ργοόορδθὶν βιἰοοά οἡ [ἢες Ὀογάϑθγ 
Ὀεῦύνεθη ἴῃ ἔνο {{ῦε5; πον Κα ἤαγα. “ 71}ε 
σίομό οΓ βόλαρ": Ῥεγῆαρβ εγεοίεα ἴο σοπηπιεπηογαίε 
50ΠΊ6 Ἔχρίοϊξ Ὁν ἃ Βευρεηΐίε ἰεδάεγ ἴῃ ἴδ νναῖβ οὗ 
]οβῆπα (ο 1 ὅϑ8πι. νἱΐ, 12) ; 1 νὰβ οὐ {δε Ὀοτγάεγ 
οὗ Βεη͵αιηίη 85 νὰ} δ5 οὗ πάδῃ (χνιϊϊ. 17), δῃά 

ΔΡΡαύθηςΥ οὐ [ῃ6 5ἷορε οὗ ἃ δ], Ῥὰϊ [ἢς 5116 
ππκηονη. 

νεῖ. 7γ.-..0 70 22“ὁ 1»: Νοῖ [ἢς ἴοννγῃ πιεηςοησά :η 
νΘΙβ, 15, 49, Χ. 38, ῃοΥΓ παῖ ἰη Οδά (χιϊ. 26), Βαϊ 
Ρεγθαρ5 ἴο Ὀ6 βουρῆξ ἢ {ῃ6 νΝνααν Πδρίγ, ἀρουΐ μα] 
νΑΥ Ὀεΐνεεη [εγοῆο δης [εγιβαίεπὶ (Κ εἰ). “ ΚγχαίζἝαεν 
ογ᾽.4.-ξλδγ," νιὶ. 24. “ἀπά πογίψεναγα ἐμγη,ρ᾽ ἑοτυαγα 

([}6) σεζραλ" : Ατοσοογάϊηρ ἴο Καὶ, ΕΠΠρα] 15 μεγα {δῈ 
584Π16 85 (σε ]οίῃ ἴῃ χν]. 17. ; πὲ οἴθεγβ, ἃ5 Κπορεὶ, 
Ιἀδητν ἰξ νὰ τἢ6 αἸραὶ ἴῃ ἵν. 19. ὙΤῆε ἢδπὶε 
εἰ ]οῖῃ (ϑαγ85 ατονεὴ πανεσ οὐουτβ ἀραΐῃ ἰῇ {ἢ 18 
Ιοο! ν, δηὰ ἰΐ, ἐμεγείοσγε, βεετὴβ ρύόρδῦ]α πὲ Εἰϊρα] 
15 {πε τρῃΐϊ τεδάϊηρ. Μδϑην ρ]πηρϑαβ οὗ {πε Τογάδη 
ν δ ]]1εν αὰα οδίδϊπεα τὨσγουρ [6 ἢ111|5 ἴῃ (πὰ [δΐίον 
Ρατί οὗ (ἢς ἀεβοεηΐ ἔγσοπη ΟἸΐνεῖ ἴο εγίομο, δἱοηρ 
ἢ (ῃ6 Ῥουπάδιν ἰῃ 4μεβίίοη ἀρρεαῖβ ἴο πᾶνε 
ΤΌ; δηά 1 15 νϑῦν ροϑϑίθ]ε (αἴ ἔτοτῃ ἴῃς δϑοεηΐ οὗ 
Αἀδυπηηλίτη, αἸρα] ἀρρεαγεά {πγουρἢ οἠς οἵ {πεϑε 
σᾶΡρ5 ἰπ ἴπε ἀϊδίδησε, ονεσ δραϊηδί (6 βρεοίδίοσγ, δηά 
ἴῃ15 {ΓΒ ηῃΘα ἃ ροίηΐ ὃν νοῦ ἴο ἱπαάϊςαῖς (ῆς 
ἀϊγεοίίοη οὗ [ἢ6 ἰἴη6 δὲ {παΐ ραγί " (Ατί. ἰῃ ϑυλ 5 
81. 2 ὲς,, νοὶ. 1., ῬΡ. 661). “ Ἡλεοΐ (15) ουϑῦ αραϊμοὲ ἐξ 
αδοδηζ 97 ̓ .4.. ἐληερρηηηῖ7,2" : Ῥγορδθὶν ἴῃς Ῥ455 οὗ Γ εγίοῃο, 
Ιεδαϊΐησ θῈΡ οπὶ {πὸ Ἰογάδη νδῖ]εν ἴο 76γιιϑα] 6 Π1. 
Ασςοογάϊησ ἴο Ϊεγοσης (όπορμ.) “Α-ἀπυηι-τΐπὶ "ἢ (τεά 
ΟΪδοθ5) δ.]16465 ἴο ἴῃς ὈΪοοά 5ῃεα ἴμεγε ΌγῪ σγορθεῖϑ, 
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οὐ δοοοσζάϊηρ ἴο ϑδίδηϊευ (5, σμαὶ αΐ., 424, τοῖς 4) 
ἴο {π6 τεὰ οοΐουγς οὗ [δε ἤδὶγ οὗ βδοῆα Αὐτὰρ {τὶρα 
ψΒΙοἢ ἰηξεβίεα [Π6 ρ455 (οἴ, ϑερί. ἀνάβασις -πύῤῥων). 
δεῖ ψὰβ [ὴ6 δοεῆς οὗ [ἢῆ6 ρδζδῦὶες οἵ {ῃεῈ ρσοοά 
Θϑαπηαγίίδη (ϑίδηϊον, 525. απμα ῥαΐ,, 424; Ὑτεποῦ Οἡ 

ΟῬαγ. Ὁ. 307-8); δηά (με ἀείεπος οὗ ἔγανε]εῦβ [χορ ἢ 
1Π195 Ρᾶ55 ἰεὰ ἰο [πε 6ϑιδ ἰϑηπηθηΐ οὗ της Οτάοθγ οὗ 
{με Τειρίαγβ, Α.Ὁ. 1118 (ΚΕ 5. “7 ὲςέ., Ρ. 9). Κεῖ! 
ΒΌΡΡΟΞΒΕ5 ἴδδξ {πΠ6 πδηης τγείειϑ ἴο [(ἢς τγεά οοΐους οὗ 
ἴῃ6 τόοῖκβ, θυ 1 εδ δίδηϊου ϑαγϑ, “ Τἤδτα ἅτ πῸ 
το τΌοΚβ, ἃ5 580πΠ6 ἤδνε ἰδηοίϊθά, ἴῃ οἵάθσ ἴο πλαῖζο 

ουξ ἃ ἀετγίναίίοη, ΤΠα ν μο]ε ρ855 15 ὨΪϊε ᾿ἰπχοϑίοη θ᾽" 
(525. αμα αΐ., Ῥ. 424, τοῖα 4). “Οπ 1ἦε σοι σἱάδφ οὗ 
ἐΠ6 τυαίδγοριεγ δε": Νον ἴμε ρογρε οὗ [ῃ6 γ7αάν Κεἰ 
(Κορίπβοη, .52δ. Κδ5., 1., Ρ. 558). “᾿Ξη-5Ἴε-γιεσά " 
(ἰουηΐαίη οὗ Π6 51η): ΑῬοιΐ ἃ τη]Ὲ Ὀεῖονν Βεΐμδηγν, 
οὐ ἴῃε τοδά ἴο δγίομο, ἤονν ρεῦμαρβ “4:».-- ΠΠαμαῖ οὐ 
“41:η5-Οὐδὲ, “τῇς νε]} οἵ τὴς δροβί!εβ." Τῇε δβρεοΐ 
οὗ Αἰη- Ηδυά 15 βυσῃ μὲ [Π6 τὰγνϑβ οὗ {πΠ6 βδῃ ἃγὲ οῃ 
ἰς τὴς ψῇοὶς ἄν (ατονε). ᾿15-γδρ οῖ, “ Τουηΐαῖη οὗ 
186 ]Πογ, τὲ, δ), ἴο ἰγεδά : Ῥγοθδθὶν πονν “{μ6 ἴουη- 
(αἰ οὗ {πῸ Ν᾽ τρί," πδᾶῦ [Πε νν4}15 οὗ [}γυβαίθηι, ν οἢ 
ΒΌΡΡΙε8 {Πε6 ροοὶ οὗ δοδτμῃη (τ. Βοπαῦβ Ζαμά οὗ 
Ῥγορῖσσ, ΑΡΡ. ν). Ηετγε ]οπαίμδη δηά Αἢίπιδδζ 
σοηοδδὶθά {πϑηλβεῖνεβ δἴζεσγ (ἢς γερε]]!οη οὗ ΑΡϑαίοῃι, 

ἴῃ ογάεγ ἴο ραΐῃ πεν ἴογ αν (2 ὅϑδζη. χνίϊ. 17), 
δηά πϑαῦ ἰ Δαάοηῃϊδῃ Ὠδ]ά ἢϊ5 ἴδβαδε (1 Κίηρϑ ἱ. 9). 
Κ ΕΙ], αἴϊες ορίηϑβοη δηά οἴει, ἰἀθηξ ας 1 ψ {Π6 

611} οὗ ]οὉ οὐ Νεβειίδῃ, αἱ {πε βου -εαϑί σογηεσ οὗ 
7] εγυβαίθηι), παῦε [6 νά ]]ενς οἵ ΗΪ θη δη Κεάσγοηῃ 
υπηἰϊΐε ; μπὲ 566 ἴογοῖθ]α γεαϑοῇβ δραΐϊηϑδέ [ἢ ϊ5 νίϑιν ἴῃ 

16 ψοῦκ οὗ [ῦγ. Βοηδῖ, αρονβε γείεγγεά ἴο, σιοίβά 
Ὀν ατονς (Δεῖ. 226. 2)16., 1. Ῥ. 5.58). 
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νεῖ. 8.--“ Απά ἐΐε δογαΐγ τυρρΐ κ᾿ ἐπίο δε γαυηξ 
ΟΥ τῴε σορ οΥ Ηέρμρηορε" : ΤῊϊβ γανίηεὶ 15 ἢγϑῖ πηθη- 
[ἰοηςα Βεῖα, δηά ποχέ ἴῃ χνι. 16; νυϊζτίθεη “τγανίης 

οὗ 6 5οηβ8 οἵ Ηἰπηοπὶ" (2 Κίηρϑ χχίϊ. το; [6γ. 
ΧΙΧ. 2, εἴς.), δηά “τανίης οἵ ΗΪηποπλ" (Νεῆ. χὶ. 30). 
[{ ϑδυγγουηάεά 76γυβαΐίεπὶ οὐ {π6 βοῇ δηά νγαβῖ. 
ϑίδηϊεν ϑΌρροβθθ ἰμαΐ ἰὲ ἀεγίνεα [15 πδπὶεὲ ἰγοπηὶ 
ἩΪΠΠΟΠῚ, Δῃ ποίεηι πείο ψὴο δποαπιρϑά !ἢ 1 (525. 
μα αΐ,, Ῥ. 172); Ῥυῖ Ηἰζὶρ δηά Βόοιεϊζοπεσ τεραγά 
ΗΪΏΠΟΠῚ 85 δῇ δρρεϊϊ]αδίϊνε ΞξΞ “" τηοδηΐηρ," “ψαΠηρ,; 
ἴῃ 4]] υϑίοη ἴο [6 οτίεβ οὗ {πῸ ἱπποοεηΐ νἱοςπΊ5 ΤΠΕγα 
οἴεγεα ἴο Μοϊοςῇ, δηά ἴο {πε ἀγιιπὴς θεαΐεῃ ἰο ἄγονῃ 
ἴΠο56 ογίεβ. Τορβεῖ, δὲ {δε βουϊῃ-οαϑὶ οἵ {ἢς τανίηθ, 
ννὰ5 ἴΠ6 βδοεης οἵ ῆοβα ϑδδοσίῆοες (2 (ῇγοῃ. χχνη. 3, 
ΧΧΧΙΙΠ. 6), ἀπά νὰβ5 ἀεῆὶεά ὃν οϑίδῃ (2 Κίηρβ χχίι. 
10). Τε ἰαΐεσγ [εἰν8 Δρρ εα τῆς πδηλα ἴο {πε ρΙδςε 
οἵ τογπγχεηΐ, βξῆσε γέεννα (ὈΞ3Π "}, Μαῖί. ν. 22).5 “70 
ἦε σἹας (111. 5Βῃου]ετ) 9 ἐ.6 7εδιεδὴσ οπ ἐλε σοι": 
ἼΠεῈ (αοηῖα πουῇ "812) ἰ5. εἰἴμπεσ ρυξ 6]ΠΡ. ἔογ 
ὌΠ ὙΨΡ (Ἰυάρεβ χίχ. 11), οὐ [ἢ6 πδηγα οὗ [6 {τἱρς 
5 τηδητοηξα ἰηδίεδά οὗ [6 οἷν. ὍΤῇε ψοσγὰά οοουτβ 
δραΐῃ ἰῇ Χν]. 16, 28, ψῆεγα ἱἰξ ᾷἷἰ5 τεπάεσσγεα, 

“7εραϑὶ " ἴῃ {πὲ Αὐἰῃ. Ψεῖβ. ““41πῶ4 1.6 δογαΐδν τυσϑιΐ 
ΜΡ ἰο 176 σ1ι727211 97 ἐσ τηπομρπίαῖη, τυλτοῖ (ἸἸε 1) δέ7076 
ἦε γαυῖηε οΥ7Γ Πἤἥήηπορε τυεσίτυαγα,, τυλλεΐ (15) αἱ ἦς ομαᾶ 
97 τἦε ναΐζν οὗ Κεῤῥαληε πογίζεσαγαί ᾽: ἋΣ ἤεγε ἀεδηοΐεϑ, 

Ὠοΐ. οηα ρδγίξίοι αι τηουηΐαίη, ὈυϊΪ ἃ τοοῖκν τιᾶρε 
ουγνίηρσ ννεβίνναγα οὐ (ῃ6 [εἴ σε οὗ [ἢε τοδᾶα ἴο 
]ορρα (Κεῖ! ; οἷ. Κορδίπβοη, 826. Κό5., '., 219). Οη 

45, 866 ποΐθ, ΥἹ]. Σ- 
2 (οπιρασ ΜΙΙςᾺοη᾽ 5 Φ αγασζοο Ζοςσέ, ἱ., 39, 2 νοζ., “ ΕἸγβί, 

Μοϊοοῇ, δΒοτηα Κίηρ,, εἴς," ἴο0 νϑσ. 40. 
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ΡῸΣ 566 ῃοΐβ νὶϊ. 24. ΤΠ!5 νδ]]ον, οὐ νδ]]ευ- Ὁ] δίῃ, 
οὗ Νερῆδίπι νὰ οἡ ἰῇξς ννεϑέ οὐ επιϑαΐεηη, δηά 
δχίεηαεά 85 δύ βοιιίῃ δ5 Βείῃ)εῆεπὶ ([Ὀϑερῆ., Α4μ121., 

νίϊ,, ο. 12, ὃ 4), θυξ αἱ [15 πογίβεσγῃ Ἂχίγθηλ τυ τνᾶ5 
βεραγδίεα ἔγοπιὶ {Π6 γτανίηε οὗ Ηϊπηοίῃ ὈΥ ἃ τηουμπίδϊη 
τασε. [{ νδ5 ἰδιηουβ ἴογ {πε νἱοζογε5 οὗ αν! ονεῦ 
ἴῃς ῬὨΠΠΙϑΕηΠε5 (2 58πι. ν. 18, 22, χχὶ. 13). ΤΠΕ 
Κερμαίηχ νεῖ δὴ δηοίεηξς δηά ρίραηΐξίςο {ρὲ (αεη. 
Χὶν. 5). 

ψεύ. 9.-ἼΝ Ὲ,, “ ἐὐαᾶς γπαγ κε ομξ," οὐ “ τυᾶς ἀἰσεογλδεα " 

(αε5., 2.4:.), σορῃ. ἴο ἭΠ, ἴο ρὸ γουπά, ἤδησς ἽΝ, 
ἔογπι, οὐἱ]1η 6. Ὁ), || “ἃ ρίαςθ νναϊεγεά ΌζῪ βργίηρϑβ," 
Ρυΐ Πεγεξξιῖν, ἃ ἰουηζαίη (οἴ, ασεη. νι. 11, ν11].. 2). “ 7216 
τυαίθγ5 97 ΜΝΝερλίδαεξ " (“ ορεπίηρ," τί. ΠΏΒ, ἴο ορεῇῃ), ἃ 
ΘΡΓΩΡ πθηςΠΟη6α ἤδία δηᾶ ἴῃ χν ]. 15. ΟἿΪν ; ΠΟΥ 

ῥτορδῦὶν .4“25-. 179}14, ἴῃ ἃ ϑῃογί νδ]]Ὲν  ὨΙοἢ τὰη5 [ηἴο 
(ῃῆ6 εαϑί 5146 οἵ {πῆε6 σήεαΐί δναάν Βεῖξ Ἡδηΐϊπα ἔνο 
δηά 4 4] τη]65 πογίῃ-ννεϑδί οὗ 7δγυβαίθηὶ (νη ἄς 
ψεῖάε, “εριοῖγ). ὉὍῇε δῆς 1,221 ἰ5 ποῖ 1655 βυίϊίδὈ]ς 
ἴο [Π15 ΔΘ πε βΠοδίίζοη (ἤδη ἰ(5 ἰζπδίίοη, σῖησοα “Ν " δηάδ 

“Ἱ," (τεαυθηῖν ἴακε ἰἢς ρίαςα οὗ εδοῇ οἴδεοσ, δπὰ [δε 
ΙΤαϑί οὗ ἴῃη6 νοζγά [5 δἰπγοβί δηζίγεὶν ὑποραηρσεά (Ατί. 
ὃν αἀτονε ἴῃ Ὦτ. ϑπΉ 1} ’5 820. 2 1ε1.).. “Μομηί Εράτγο," 
ποῖ τηεηςοηθ εαἰβονθῃεγε ; ργοῦδ ον ἴῆεῈ ταησε οἵ 
ὮΠ|5 οὐ τῆς ψεϑὲ βἰάς οὔ {πε νλαάν Βεῖῖ ΗἩδηΐπα 
(ἰγδαϊ τομαὶ ν}16ν οἵ με Τεγεδη })}, ορροϑβίίε 1 8, 
ΜΙ οἢ βἰαπαάβ οἡ {Π6 εαϑί 5ἰάβ (τονε). ““δααίαἠ, 
τυὐετεᾷ (15) Κἱγγα -72αγῆ»ι" (Αυὐτῃ. Νεγβ.). 866 ποίβ 
Οὐ ἰχ. 17. [{ 5θεηβ [ἢδξ Βδδ]δῇ (πλίϑίγεβ5) ννὰβ ἴῃ 8 

1 Ασσοτγάϊηρ, Πού σ, ἴο Τι|16υἵ, (οη ἄθγ᾽ 5 Ρτοροβϑα δἰζογαίζοη 
οἵ [ῃ6. Ῥουηᾶδτγ ᾿ΐπ6 οὗ Τυἄάδῃ, ΝΕΡΒίοδοῦ 15 τηδᾶθ 1ἀθηςοδὶ 
ψΠΠ (Π6 βρπηρ ᾿42ὅγ, [6 Ταϊπηθᾶϊο Εἴδιη, Ὡθασ [Π6 ῬοΟ]5 
οὗ δοϊοιηοῃ, βου οὗ Βεϑί]Ἔμεπ (ΜΔ8Ρ, 5μῃθεῖ χνἹ][. 
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ΘΑΥΪν οὐ (δηῃδδηϊ 58 Ὡδπια (οἴ, χνὶ. 28, “]εραϑί, 
ὙΠ] οἢ (45) Π γι βδί θη ἢ). 

 εγ, 10.-3}), οἴ, νεῖ. 3. “ῆομπξ ὅ56- 1γ (Ὠαΐγγ, 

ΤΟΌΡὮ) ;᾿" ποῖ {παῖ ἰη Ἑάοπ (χί. 17, χἱΐ. 7, Χχίν. 4), 
θυῖ 4 βδβασρυ οἵ τιρρεά τηομπηΐξαίη τἄρα σταπηηϊην 

ΒΟΌΓἢ-τνεϑὲ οὐ Και τ} ἢ-]Ἰεα τῇ. ὍὙηδ πδᾶπλα τᾶν πᾶνε 
Ῥεθὴ ἀεγίνεά ἴτοχη δὴ δποίθης ἱπουγθίοη οὐ {ῃ6 
ἙἘδΔουγίίεβ ἰηἴο ἴπε86 ραγίβΌ. ““Ὡήομμέ Υ ᾽α-γέγι 
(πιουηξ οἵ ἐογεϑίβϑ) : Ῥοβϑίἷν {ες τίάρε ϑεραγαίίηνρ 
ννδὰν ἀδυζαῦρ ἔγοιῃ ννδαν [15ςπγδὶ] (ατονε). “Ἄ  α- 
ἐδη." (“ ῃγπὶ σοηβάξηοςε," (65.; οἵ ταΐμογ, ἔτοπὴ 503, ἴῃ 

ταίεσγεηοα ἴο ἴδε “Ἰοΐηβ " οὗ 6 πηοιηΐδ!η), 4 ἴοννῃ 
ΔΡΡδγθηςν οἡ ἴῃς 5ῃμου]άεγ (5146) οὗ πχουηΐ Ὑ ΘΑ. ΠΊ, 
ΡΓΟΌΔΡΪν  δεία, εἰσξ γα 165 νεῖ οὗ [ογαβαίετῃ (ατονε, 
διό. Ίω). “Βέέψεδλοημδσλ" (Ὠου56 οὗ {με 5ιη), οδ]]1εα 
“Ἰ ΒΘΠΊ65ῃ "ἢ ΧΙΧ. 41, ψΏρη 1ἴ Πα αἴογινατγάϑ. Ῥεεη 

αϑϑίσῃηδα ἴο δη, οἡ Ψῇοβα Ὀογάδγ ἰἰ βἰοοά : οἠβ οἵ 
[Π6 οἰτίε5 δ]οϊεα ἴο ἴῃς ρτγίεδίβ (Χχί. 16). Ἐὸογ 115 
ΠΙΓΈΠΟΓ ὨΙβίουν 566 1 581). νί. 9, εἴς. ; 1 Κίηρϑ ἵν. 9; 
2 Κίηρβ χίν. 11 ; 2 (βγοῃ. χχνῆϊ. 18 ; πον ΟΔ8]164 

“4:5»- ἦενις, οὐ ἴῃς πογίθ-ννεϑί ϑίορεβ οἵ [ῃ6 πιοιυη- 
ἰαἷη5 οἵ ᾿δῇ, “4 ἴον ρἰδίδαι δὲ δε ᾿πποίίοη οὗ 
ἵἴνο ἤπε ρΙδίηβ " (ΕΟ. {1.1 5.2), ἀροιὲ ἔννο τ 1165 ἔγοηὶ 

1η6 ρτϑαΐ ῬἢΠβείπα ρῥ]αίη, δηά βδαενεὴ ἔγοπὶ ΕΚγοη 
(., 224-6. “7φηηημαλ" (“ἃ ραγί δϑοίσηβα," τί, Π3Ό, 
ἴο αἀΐνίἀ6, (α«65., υη1655 [ὴ6 νογά γαίῃοσ γείθγο ἴο 50ΠῚ6 

πδίαγαὶ! ἰεαΐυγε οὗ {πῸ6ὶ σουηίγν, τονε), ντ θῇ 4150 
Τἰπληδίῃδῃ (Χὶχ. 43) ἀπά Τιτμηπαίῃ; αϑϑὶσηεά ἴο θδη 
(χίχ. 43), δηά τῃεπος ϑαγηβοη [δἰο δα ἢἰ5 να (Ἰυἀδ85 
Χίν, 1), ΡΓΟΌΔΟΙΪν ἀἰϊδεέϊηοι ἔγοσλ ἴΠ6 ΤΙπιηδίῃ ἴῃ αδη. 

᾿ ἽΣ τηθδη8 ἃ Μοοᾶ οὗ βοῖηβ δχίεηΐ, ἃ ξογτεϑί, 85 ἀϊβίϊηρυ βηθαᾶ 
ἔγοτῃ ὉΠ, ἃ τὨϊοῖκεί, 
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ΧΧΧΝΙΐ 12, ΜΜὨΪοἢ πᾶν ᾶνα Ὀδοη ἰἀδητοαὶ νι [Πς 
Τιίπηηδῇ ἰη Τοϑῇ. Χχν. 5.7, 1 6 τηοιηΐϊαίη5 οὗ [πάδἢ ; 
Ὧον ΡεΙᾶρ5 Ζ7Ζόμεοξ, αἴ [6 τηουτῇ οὗ νναάν ὅϑιγαῦ 
ἴννο τ 1165 ννεβϑέ οἵ Αἰη-ϑῃῆεπι)β (Βει- 56 π165}) (Κ06., 
αΐ, ἱ., Ῥ. 344 ; ἀτονε). 

Νεῦ. 11.-- σγε {πε Ὀογάσδγ ἔο]ονν5 4 ποσγίἢ- νεϑίσγῃ 
σουθ6. “᾽2φφ-γδη," 566 οἡ χίϊ. 3. “ δάξξ-κγδῃ" 
(ἀγα κΚαηη 655, ἔτοπὶ Ἴϑϑ', ἴο ἀγίηῖς ἴο {πὰ {111}, οἡ {πε 

Ὠογίῃ-ννοϑῖ Ῥοΐάεγ οὗ ΪΤπἀδἢ, ῥγόραῦϊγ ὈὈεΐνψεεηῃ 
ἜδφζἊοη (ΑΚ) δῃά Ὑδρμηδεὶ (γε θη), 566 δηλ 5 
Δ10. 221ς., ᾿ἰϊ., Ῥ. 1273). οΥ Ῥεγῆδρϑ ἴπΠ6 τηοάδγη ϑιυρῃειῖτγ, 
δροιΐ ἔῆτοεα πλ1165 δου οἱ Ὑδῦμηδεὶ (ΤΟΡΙεγ δηά 
ΚΊηΟΡΕ]). Βεοδιβα (ἢ6 ψοσγὰ ἴῃ ΗἩδῦτγεν πλεδῇϑ 
ἀγυηκεηηθθ5, ϑἰπιοηβ (Οπογμασί. Κ7΄.7., Ὁ. 348, ςο]!. 

Ὁ. 209) ςοη͵εοίζυγεα [παΐ {πε Ἰοσα! ἐν δρουπάθα ψ]ἢ 
νίηε5, ““)} ηἤομηξ Δα αἰαλ"): Μεηςποηεά πεζὰ οηΐν ; {πε 
Ὠλη6 τῆσδ ἢανε Ὀεδη ρσίνεη ἴο οἠς οὗ [πε γδῆρεϑβ 
ὭΘΑΓ {πε σοαϑβί, πη (ῆς νἱοϊηΐν οὗ ερηα. “Ὑαῤῥ- 
γ’- 1" (τῶὰν ἀοά οσδιιδε ἴο Ὀ6 8117), ο411ε4 ὙΔΌηΘἢ 
ἷη 2 (δζοη. χχνί. 6, νἤογο [}ΖΖίδῇῃ ἰ5 ϑαϊά ἴο ἢανβε 

ἴακεη 1 ἔγοπι ἰἢς Ῥἢ1Π5.1η65, πη ἴο ἤᾶνε ἀεβίγουνθά 
115 ἰογΕ βοδίίοηβ ; αἷ5ο [δηγηΐα ἱπ1 Μϑοο. ἱν. 15, 

ν. 58, εἴο., ἀηά ἴῃ ο56ρῇ., “κμξφ., ν., 1, ὃ 22, χίϊ. 8, 
ὃ 6. Οὔςε ἔδπιοιι8 85 ἃ βοῇοοὶ οὗ [εν 5} Ἰεαγηίηρ, 
δῃηά ((ἢε 8εαΐ οὔ [6 ϑδῃπεασγιπὶ αἴϊεγ (86 [41] οὗ 
]εγυϑαίεπη (ῬΏϊ]ο, Οὗ. , ἰϊ., Ρ. 575); πον γοὔ,ια, οἵ, 
τηοΥῈ δοουγαΐεϊν, Ζόμα (τονε), ἀθρόους ἔννο τη 1165 ἔτγοπ 

1ῃς6 οοδϑῖ, δηά εἰενεη πλ1165 δου ἢ οὗ Ίορρα. [18 γυΐηϑ 
βίδηάδ οἡ ἴδε εὐρε οὗ ἰἢες Νδὴῆγ Ευρίη, δοησ ψῃϊ ἢ 
Τα {ῃε Ὀουηπάδγν ᾿ἰης Ὀεΐνεεη [πάῃ δηά Βεη)δπίη 
ἴονγαγάβ ἴ[ῃ6 οοδϑδὲ (Κορίηβοη, Δδ2Ὅ. ΚΑ65., 11., 227, 

Αποΐμογ ἴονψηῃ οὗ πε ϑδηα ὩδπΊα ἰ5 πιεηίςοηδα ἴῃ 
ΧΙΧ. 33. 
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Δ εΥ. 12.--“Α κπα 106 τυσεΐ δογαΐδν (ννα5) 1ο (οὐ αζὴ ἐδε 
27 ἐεαἱ σεα (1.6. ἴς Μεαϊζογταηεδη) πα ἐΐε ἀα]7ο1712)᾽ 
ἐεγγέίογν ([πετεοῦ)." Οὐ ὅ3323 ἴῃ 1ῃε 1αϑξ οἴδιιβε 566 
ΧΙ. 23. 

ΝΈΚΒ. 13-20.---7"πἠογίαπος 97 (αἰ. 

ὙΤΠ15 ἡδιγαῖϊνε, [Πουρἢ ἱηνοϊνίηρ ἃ γερεςίοη οἵ χίν. 
6-1τῦ, 15 ΡῬΓΟΡοτΪν ἱπϑεγίεα ἤδγα, θδοδιιθα (δ᾽ ερ᾽ 5. ἰη- 
Πευϊΐδησε νν5 πο ἀθαά ἴῃ (6 τεγγίϊοσν δϑϑίρηεα Ὀγ 
Ιοΐ ἰο ἀδῇ, δηὰ 11 ννὰ5 δέ {παΐ 1 βῃουϊά Ὀὲ τηεβη- 
κἰοηςα Ῥείοτε ἴῃς επυιϊηεγαίίοη οὗ ἐς οἰτἰε5 οὐ [πἀδῇ 
(νεζ. 21, εἴς.) ςοπηπιεησεά, Α5 ννὰ πηδεΐ ν ἢ {ἢπ 5δπὶςὲ 

Πδτγαῖίνα, δἰπιοϑὲ σεγόαζρε, ἰὰ ᾿πᾶραϑ 1. 10- 5, δηοην 
(ἢῆ6 ἀνεηΐβ ἀδβογ θεά ἴῃ {πδξ οπδρίεσ 85 Ὠδρρεηΐϊηρ 
αἴζαγ (6 ἀδαίῃ οὗ [οβϑῆπα (νεῖ. 1), 1 πᾶν ἤᾶνα Ὀδθη 
εἰζῆογ ἰπϑογίεα ἤεγα ἔγοσῃ [6 Βοοκ οὗ [πᾶρο5 Όγ ἃ ᾿ἰδΐογ 
Πδηΐᾷ, ρεῦμαρβ ὃν ΕΖια, δοσοογάίϊηρ ἴο Βίβῃορ Ραίγιοκ, 
οΥὗ, δοσογάϊησ ἴο Και], Ὀοΐῃ δοοοιηΐβ πηδᾶν ἧανε Ὀεδη 

ἄγαννῃ ἴτοπη οὔδ οοπηπίοη βδοῖσοθ. (1605 ἀεἶαν ἰη 
ἰακίηρ Ροϑβϑεϑβϑϑίοῃ οὗ ἢϊ5 ᾿ηπογίΐδησα {1} αἰζεσ [οϑἤ δ᾽ 8 

ἀεαιίῃ σηὶσῃξ θὲ Ἂχρίδϊπεά Ὀν ἢΐ5 αἰϑίηϊεγεβϑίθηθϑα 
ἴῃ ρῥτγείεγγιησ ἴἢ6 ΡΕΡ]Ϊς βεγνίοα ἴο ἢἰβ οννῇ ργίναϊε 
ἰηιεγεβδίβ ; οὗ. ἃ {{κ υη56]βϑῆπεθθ οἡ [οϑῆϊδβ ρατῖ 
(χίχ. 50, ποίελ). 

 εῦ. 13.- },2ὲ ραν": Τῆς ποηηϊηδίίνε 5 ποῖ 
Ἔχργεβϑεα ἰῇ τῃ6 Ηρδῦτεν, δηά 15 εἰΐμεγ, {πμεγείοσζε, 

“ 7οβῆια," οὐ [ῃ6 νεῖρ ἰ5 υϑεα ἱπηρεῖβ. (δ 137, 3). 
“ΑΓ, 2ογίζογ αρμογρ (ἴῃ {ῃ6 τηϊάϑε οὔὐἡ 26 εἰάγεομ ο 
7μαάσλ" : ΤὯθ δβχργεβϑίοῃβ ἤδγα 564 πῆᾶν ἱπιρὶν {πδξ, 
(δῖε νᾶϑβ ἃ ἰογείρῃεῦσ ὃν δίγίῃ, δηά Ὀεοδηια ἃ 
Ῥτοϑβεϊνίε (566 ποΐβ οἡ χίν. 6). “Ἅ“ωογαϊζρηρ ἴο ἐδ δοη- 
αμαϊγεορ," εἴς.: Τπουρῃ {παῖ σοιητηδηάτηξεηξς ἰϑ 

ΠΟ ΏΘΓΕ ἜΧΡΎΈβΘΙΥ τεσογάεά, 1 ἰ5 σοηϑίϑίθης ἢ (Πς 
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ῬΓΟΠΊΪ56 γΓείεγγεα ἴο ἰῇ χῖν. 9. “ “44γύα," 5ε6 χὶν. 15. 
“776 γμαϊδογ 97, Απμαΐξ," 1.6., [λας ρΡγορεηϊΐϊος οἵ τῃ6 
Απακίπι (5ε6 ηοΐε οὐ χί. 2 ι). 

γεῦ. 14.-ο ἢ, ΗΙΡΉ. ἰτηροτῆ, ἃροσ. (ὃ 49, 2, ὅ). 
“Αμά ἄγουε ομί," 566 ποίβ οἡ ϑυΉΠ, {|, 1ο. “«δάδελαγ," 
εἴς. : ῬΙΟΌΔΟΪν πδηη65, ποΐ οὗ 1ηαἀ!νίάπ1415, υϊ οὗ (ἢγοα 

ῬΠΏοῖρΑὶ ἔδγλ] 65 οὐ Απαδκίπ), ἃ βυρροϑβίζίοη ΜΙ Οἢ 
566 Π15 σοηβιπγχεα ὈΓν (ἢ πχεηίίοη οὗ {ΠΕῚΓ πδηθ5 ἤοῖδ 

αἰζεῦ (ῃ6 ἔγϑε τπηεηϊίοη οὗ [ἢδπὶ ἰηῃ ΝΠ. ΧΗ. 22. 
Αἱ [ἢε επά οὗ ἴῃε νεῖϑε, ἢ ἌΝΩ 15 δα ἀδεῖ ἂς ἃ 511} 

Γαγίμοῦ ἀςβηϊίοη οὗ ὉΠ 3, ἴο ργδενεηΐ ι.ι5 οσι {Πἰη1κ- 
ἱησ οἵ {πε δοΐιια]ὶ βδϑοηβ οὗ Αηδῖς. 

 εῦ. 15.---ὁλῆγ, 5εῈὲ χ. 38. 

γεν. 16.-- Ὁ), “ 2ἦφρε τὐτέ 7 φῆένε": 1 τα “ 1ζϑῃ" ἴῃ 
[π6 δροά., αἴεγ ἃ οοπάϊξ, ργοίδϑὶβ (οἵ. ̓ ]Ἰυάρες ἱ ἷν. ὃ ; 
Ῥϑαΐγῃ ΙΧ χν]. 34; ὃ 155,1 (4). ΤΠα ρογέεος ἀξ σε ῥά 
[η6 σογίδίη Πα] Β] πηεηξ οὗ [π6 ργοπγῖβε (ὃ 126, 4), ϑερί. 

δώσω; Νυϊρ. “ἀδ4ρο. “᾿45ἠ-«ἀλ᾽" (δῇ δῃηκὶεξ οἵ 
τίηρσ, ΜΟΥ 845 δῇ ογηδίηθηΐ ὈΚ νοῆθῃ τουηά {πεὶτ 
ΔΏΚΙ65 (οἷ, 154. 111]. 1.8), πηεη!οηεα 4150 1 1 (ἤτοη. 1]. 
49, ἃ5 (δ᾽ερ᾽5 ἀδιιρῃίεγ, ἱμουρῇ ἴπεῸ ρσεηδαίορυ οἵ 

Οδιερ ἰῃ τἢδξ ομεαρίεγ 15 νεῖν οὔβουσγε. (Οἵ, ψἢ 
(16 Ρ᾽5 ὑῬγοῃ δε ἤθε (ἢδΐ οἵ 5411} ἰῇ 1 δῇ). Χν]!. 25, 
ΧΙ, 17, δηά ῃαΐ οὗ (ἴεοη, Κίηρ οὗ ΤΠορθϑ, νῃο 
ῬΙΟΣηΪϑοα ἢϊ5 δἰβίεν [οοδαϑδέβ ἰῇ τηδεγίαρε ἴο ἢΐτη ψῃο 
Βῃου]α ἀεϑίγου {πΠ6 ϑρῃίηχ (Ηγρίη., δα. ᾿κν1]). 

ει. 17.-.- ᾿Οἱλεηξ- δέ" (ἴοη οὗ (οὐ). “7.6 σοι οὗ 
Κόραξ, 1ψε ὀγοίεγ οὗ (αΐκό᾽": Τῆς Ἡδεργεν δοςοεηΐ 

Τίρμομα, αἴϊεγ 15), δῆονβ [ἢδξ ἴῃ (ῃ6 ορίηίοη οἵ 
{πὸ Μαβογϊῖθβ (ῆὴ6 ψογὰά “Ὀσγοΐῃμεγ᾽" πεσε τείεγ ἴο 

1 ΤΏ δοοοσάϊηρ ἴο ὃ 8, 5, τεαϊδίῃ8 115 σοηβοηδηΐ ῬονοΓ (οἔ. 
ν]]. 2). 
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ΟἸδΒηΐεὶ ; οἷ. τη Νοΐρ., “ ΟἸδηϊεῖ, π1πι5 (θηδζΖ, ἐγαΐεῦ 

Οδ]εΡ μππίογ :᾿ Ὀυΐ {πΠ6 δερί., Ατᾶῦ., δηὰ ὅυζ. γτεραγά 
1{ 85 ταίδσγίηρ ἴο Κ βηδζΖ, [ποι δῇ ἰπ Ππ|ᾶραϑ5 1. 1.3, 1Π|..0, 
ἴῃς ϑερί. ἄρζεες ἢ τς οἵπογ νίεν. ΑἈσοοτγαίηρσ ἴο 
[ῆ)6 σδηοη οὗ δορὶ Μοβεβ θεὴ Νδοῃηηδη οἡ Νυπ,Ό. 
Χ. 20, ἀεδισῃαίίοηβ οὗ 115 ἡδίιγε σαησγδ!γ τείοσγ ἴο 
[Π6 Ργϊποὶραὶ ἰοσγερσοίηρσ ψοζά ; τῆ ἰη 1584. ΧΧΧνΙ, 2 
(Η 60.) “2γοῤῥοξ" τεΐεγβ ἢοΐ ἴο Απιοη, Ρυξ ᾿ϑαϊδῇ (οἴ. 
]6γ. χχνη, 1). “8ο»ᾳ οΥ Κϑηας," Ῥτορδοὶν τ Κ δηϊζΖζΖίίε 
ἴῃ χίν. 6. Τῆς εν βῆ ἰὰνν ἀἰά ἠοῖ Ἔχργεϑϑίν ρτοὸ- 
ἈΙΡΙΕ πλαγίαρε ἢ ἃ πίεοθ (58ε6 1 δν. χνί]!. 12, ΧΧ. 
19, δῃά οἵ. Ταϊγηυά “ [εἐραπιοίῃ," 6248, 63). 

 εγ. 18.--Ἰ 23, “Κορ 67, θημέογηρ." ἰηῖο {π6 Ποιιδε 

οὗ Οἰδμηῖεὶ ἴο 6 ἢἷ5 ψίίβ. Π. ΌΠ), “ “ἤδη σἦς μρρεά 

ἀέη," Η!ρῆ. οὗ τ οὐ ΠῸΌ, ποῖ υ5ε4 ἴῃ (.4]., ρεγῆδρϑξ 

“ἷἴο ὲ εδχοϊεα, ψῆδηοας ἰῃ Ηἰρῆ. “ἴο εχοίίς," 
ΚαοΡαὶ {πίηκ δαὶ ὃν ΠῚ με ἰαπά Ῥεϊοησίησ ἴο 
16 ᾽γ ἰ5 πχεδηΐῖ, θυ. τἢδὲ οι] παΐυγα!ν Ὀ6 αϑϑίσηεα 
δοηρσ ψΙ {ἴ, ψ Βεγεδθ [Π6 δ᾽] ϑίοη 15. ἴο ϑ80πΊ6 ρίεοε 
οὗ Ἰαηὰά ἰῇ {π6 πείρῃρουτῃοοά οὗ 1) εδίγ, Ρ᾽ μη 1} ν 
ΒΌΡΡΙ δα ἢ νναΐεσ. ΠΟΥ, “ ἀπά τἦφ ἐοῤέ᾽" οὐ “βργυηρ 
ἄοννῃ αυΐοκὶν." Τῆς αἰδθηηοπηίίηρ ννὰ5 ἃ τῇδῦκ οὗ 
τεϑρθοῖ (οἴ, αξδη, χχίν. 64; 1 ϑ8πι. Χχχν. 23). ΠῸΐ 
ΟΟΟΙ ΓΒ ἤοῖα δηά ἴῃ ᾿πᾶρ65 1. 14, ἵν. 21 οἡἱγ, ἴῃ ΠΏ Οἢ 
Ιαϊίαγ ρίδος ἰΐ 5 υϑε οἵ ἃ παὶϊ, δηά ἰ5 γεπάεγεά Ὁγ 
(ἀαεβϑεηΐυ5 “ψεηΐ ἄοννη " (ηἴο {Π6 εαγίῃ). [ ἰ5 παγάϊν 
ςοηπεοίεά, 51γ5 Κ ει, ψ τ ϑν, ἴο θεὲ ἰονν οὔ μα πι Ὁ] 
((65.), θαξ γδίμεσ πηδδῇβ ρσπηαγιὶν, δοοογάϊηρ ἰο ΕἸἰγϑῖ, 
“ἴῖο ῥΓδ685 ΟΥΓΎ ἔογοβς οῃδϑεὶῇ ἀναγ," Ῥεΐηρ οσοηηξοίεοά 
ν ἢ Ρ9] Ξξξ, ἴῃ Ῥίεὶ, “ἴο ἰεὰρ ἔογῖῃ." ΤὍπηι5 ἰξ σοττγε- 
βροπάβ βεύε ψίτῃ ΟΙΒΗ ἰπῃ αεη. χχίν. 64. ΤΆς ϑερί. 
καὶ ἐβόησεν ἐκ τοῦ ὄνου, ἀπά [με ΝΡ. “Ξυβρίτανίίαιε 
υὖ δεάεραξ [ἢ δϑίηο," ἴὯδν ἤᾶνα διίβθῃ ἰγοτὴ ἃ ἀϊεγθηΐ 
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τεδάϊηρ, νίΖ., Ῥυνπ, “ζλαΐξ τυομίεεί ἐζοι" (Αὐτῇ. 
ψ ε5.), 10. ννῆδί 15 ἴο ἴῃ 66 ὁ" ΑΚ5 ποιῃίηρ ἰ5 βαϊὰ δροιυέ 
ΟἸΠηἰε1᾿ 5 πηακίησ {Π6 τραιδϑὶ  ῃοἢ Αοἤϑδῆ ἢδά πτρεὰ 
Πῖπὶ ἴο πηδῖζα, ᾿ ννε τὺ βιρροβα {πδῖ, θδοδιιβδα ἢ ἢεϑβί- 

ἰαἰοά, 5ὴ6 δά ἀείεγηγηεα Ὠούβο Γ το δοορϑῖ ἢογ ἰδίου. 

γεν. 10.---Π5Ἴ3, “ἃ ὀέσεείηρ,᾽" ϑερὲ. εὐλογίαν (οἴ 
2 (ον. ἰχ. 5), ἃ βῃ Ἔχργεϑϑίηρ σοοάψι} δηα αἰεοξίοῃ, 
οἵ οἴπετγεα ν ἢ ργαγεῖβ ἴοῦ ἃ δἰ θβϑίηρσ οἡ {Π6 γεοϊρίθηξ 

(ο(. ἀβη. χχχὶ!. 11; 2 Κίηρϑν. 15). 3 ΥῈΝ, “ἃ δαμά 
97 {ες τομίζ εοςρ7}," εν ἀδηςν νι Δ]]υβίοη τὸ 15 
γί αν, ἔοσ 22) σοπΊ65 ἔγοπὴ 33), ἰο θὲ ἄγν (ϑυσ., (μα]ά., 
Δηα 54η1.), οἵ. Ῥ54]πὶ οχχνί. 4, ψῇδγε “τς βου Ξϑ 
“4 ἀγν οἵ Ὀάζγεη ἰαπά." 5), εἰσ [ἢ6 δοοιιβ. βυι 
ἰς ἀ5εα ὈγΘΗ͂ν ίογ τῆς ἀδῖ. (δ 121, 4), οὐ {πε νετὸ 
θονεγηβ ἔνοὸ δοουβαιίννεβ (Εννα]α, Ζελγό., ὃ 283, δ). 
Τῆε τεηάεογίηρ οὗ ἴῃς δερῖ,, (ΟΠ 4]ά., ϑυζ., αηά Ατδρ,, 

“ Τῃου ἢαϑί ρίνδη π16 ηἴο ἃ βουζἢ ἰδηα,᾿ 2.6., βδηΐ πΊ6ὲ 
{πὲ Όν πιδιγίαρο, Ἐπουρ [Ο]]οννεά Ὀγ Μίςομδε]!5, 
Βεγίμεδι, πα οἱ μοίβ, ἰ5 ἰογοβά, Βαϊ ποῖ πρταπηγηδίίϊοαὶ, 
ἃ5 223 γηλξ πᾶν Ὀ6 δὴ δοοι8. ἰοοὶ. “ Οζύδ »͵6 σῤγίριριε 
97 τυαΐδγ," 1.6., ἃ Ῥίεςς οἵ ἰαηά νψ] ἢ σρτγίηρς οὗ νναΐεγ ἴῃ 
ἴ (Κεῖ. ἜΣ {{τ, “ ῬΟΘΡΙηρ 5," ἔγοπι δ), ἴο τὰπη0 16 
ΟΥ ΤΟ] ονεῦ, ρεγῆδαρϑ ἰπ δ βίο ἴο {πῸ ρίορυ ασ ἔογπι 
ἴῃ ΜὨϊοἢ ϑργίηρϑ ὈυΡΌΪα ἃρ (ϑἴδηϊεν, 52,2. απαὶ αΐ, 
Ὀ. 512), υβε4ἃ Πεῖα, δηά ἰη [Π6 ρᾶγα]]6] ραβϑαρε ([πᾶρε9 
ἴ.. 1.5}, οἷν. [ἢ δηΐ. ἵν. 1.2 πῸ 5βογίεσ ἔογπι 58 ὁσουζϑ. 
Τῆς ΑΙεχ. ϑερί. γεηάεγβ ὃν Γωλαθ-μαΐμ, ἃ Ῥτορεγ 
ΔΙ ; 8580 Εὐτγδί, “7169 τῥεγ αμαΐ ζρευεῦ ὡῥγέριρε," 
οἴ, Βειμδοζοη, {π6 “ Ναίμοσγ᾽" δηά “Ὅὕρρεν᾽" (Χνί. 3, 5). 
ΤΠΕεΙγ οἵα νὰ πΠο ἀοιιδί ἃ τηοτπηΐδίη 5ἷορε, νος πδά 

᾿ ῬοΣΏΔΡ5 Π6 πιρηΐ πᾶν [Θδτοᾶ 1οϑὲ 6 5ῃου] 'βϑϑῖῃ ἰο ἢδνθ 
τι α ΑΘ 584} ἔγοπι 561{-ἰηἰογοϑί θα τηοίνθϑ, Ζ.6., 1 ἃ νον 
ἴο [86 ἀοΟἾΤΥ δ6 τὰἱρΐ σοὶ νΙ Π6Ί. 
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βργίηρϑ θοίἢ οἡ ἰΐ5 Βρῇεγ δηά ἰονοῦ στοιηά, ροβϑίοὶν 
{Π6 τηοάεγη ἄμγρε (ΥΝ Πτοη’ 5 Δί εσεῦ, ἢ. 16; «52εαΐεγ᾽ς 
Οὐ»72;4.). 

Τηΐϊ5 ΠΡογα ν οὗ (αΐερ ἰο ἢἰ5 ἀδυρμίοτν, 16 ἰξ 
ἰεδοῆθβ 5 [πᾶΐ ραγθεηΐβ μοι] τῆλε βυϊ δ ]6 ρῥγονί- 
βίοῃ ἴοσ {πεὶγ ομ!] ἄγεη, 5Βῃ οι] α͵5ο γοηληά τ15 οἵ {ποβ6 

ψνογάς οἵ (ῃγϑι, “1 γε Ῥεΐηρ αν] Κῆον ον ἴο ρῖνε 
Βοοά οἱ. υηΐο γουγ οι ]άγθη, ον τα πλοῖα 5}4]] 
γουγ Βαῖῃοσ ψὨοἢ 15 η πεάνεη σίνε ροοά (ῃίηρβ ἴο 

{μεπὶ παῖ ἀ5]ς Ηΐπὶ" (Μαζί. νἱ]. 11). 

ΨΝΈΕΚΒ. 21-63.--Αἴ 115: 97, 16. 7Τοτυης ο7 7μάαἤ, α7- 
γαρρεαὶ αοροογαϊ τη 10 16 ΠΟΜΖ7 721είγτοῖς ἐμίο τυλτολ 
{0617 74771107) τῦας 2)1υταφαι, υὴῶ., ἑἤοδο μι 1}ξ 

Νιερεῦ ογ ϑοιἦ Δαρα (νεῖβ. 21-32), ἐδοσα ἐπ 
216 δἠἰεῤλείαζ οΥ 7Ζιοτουίαμα ἐέαϊρ (νεῖβ. 33-47);, 
Ζάοδο τη 6 ΠῚ Μ Ορμμέγγν (νεῖβ. 48-60) : αμά 
Ζἦοδε ἐμ ἦε Κέογησος (νεῖβ. 6ι, 62). 

ψεῖβ. 21-322 (7λ1ε 7Τοινης ἐη ἐς Ιερζεδα }).---- ΤῊ 8 
ἴοννῇβ ἴῃ [15 αἰδκίποϊς ἀγα αγδηρεα ἱπίο ἔοιισ σσοιρϑ8, 

ἴΠ6 Ὠδηηεβ ἴῃ δδοῇ ρζοιιρ Ὀείηρ σοηηεδοϊεα ὃν ἴῃς 
οορυϊδίϊνε “ αν. ἘΕἸγϑέ σγοιρ οὗ ηἰηε ἴοννῃϑβ (νεῦβ. 
21-23). β 

Ψεῦ. 21.- Αμπά {ῆες ἰοτυης 7γορε (2.6., αἴ ἐΐδ 62- 
ζγε7211}2 97 {δε ἐγτφε- 12 77γ1107),)) οΓ7Γ εααΐ ἐοευαγαῖς 1}6 

ὄογαἶδν οΥ ξαο»η, ἐμ ἐζ6 γερίομ ἤνίηρ Ἰοτσαγας 16 σομΖἤ 
τυογέ (ἴ[ὰς [Ο]]ονν ηρ). Π5.33, οδῇ οὐἱν Ὀ6 τεηάετγεά, 
85 αῦονε, Ὀγ ἃ οἰγοιπηοσυςοη, “ Οαἤἧ-15 5 21" ((οά 
σαίῃοτϑ), ργορδῦϊν ἴῃς ϑδπηα 45 }εαῦζΖεεὶ (Ν ἢ. χί. 25), 
[δε Ρἰγίμρίαος οὗ {πε ἤεύο Βεηδίδι, ἃ ϑδἰαγεγ οὗ ᾿ἰοη5 
(2 ϑδηι χχίϊ, 20; 1 Ὁβγοῃ. χί. 22), οἵ ψῃ οι τς 

δ 566 ποῖα Οοἢ Χ. 40. 
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Νερεῦ ν85 ἃ οοπηγίοη παιηὶ (ΝΠ οη 5 Διεροῦ, Ὁ. 42, 
εἴς). “᾽4-ἠέγ" (ἃ ἔοςϊκ) δηά “ γά-ρἠπγ᾽" (ἃ Ἰοάρίηρ, 
τί. "ἢ, ἴο 50] ΟΓΠ) αὐ θοΐῃ ἀπκηοννη ; {Π6 ἰατίου ΠΔΠῚ6 
5. τεηάεγεά ἰπ {πε ϑερί, ᾿Ασώρ, ἀπά ἰ5 Ἰοίπεά Ὁν 
ὙνΠΐοη ψτἢ Κιηδῆ ἴῃ {π6 ἐο]] οννίηρ νεῦβα. 
Δ εῖῦ. 22.----“ Οὐ- κάλ (ρεγῆδρϑ “δ δι ῃγν," ἔγοῦι ἢ 

ΟΥ̓ Ρ [υπ1564}], ἴο 5ἰπκὲ ὑροη, ἴο ἔογρε ἴγοη), υη- 
Κηονῃ. Κπορεὶ δηά δίδηϊεν (52,2. αμαὶ αΐ,, Ρ. 160) 
νου] οοηηδοῖ [πΠῸ ἢδΔπηλ6 ψ ἢ τῃ6 Κι αητῖες5, ννῇο βει 6 

ἴη {πΠ6 δου οὗ Αταά (πάρα 1. 16), θαι [ἢ 15 εξ 6πιϑηΐ 
ΡΓΟΡΔΌΪν ἴοοῖκ ρΙδοςα αἴϊτεγ [ῃ8 ρεγιοά ἤεγε γείεσγγεά ἴο. 
“ 222-»ιδ-παλ, τιαθηϊἰοηθά ἰῇ τῆς Οπορμαςίζου, ὉὈπΐ 

δντάθητν ὑπ κηοόνη ἴο ΕἸΙΘΘ 115 δηά ΪΘγοπια : ρου δρ5 
1Πε 54π|ε 85 )]1- Ὁῃόη (“ ρἰπίηρ," τί. 333, 2φ. ἴο Ἰδηρι 58), 
ἃ ἴονηῃ τα- Παρ τε ὃν {πΠ6 πχεη οὗ [πάδῇ δἴζεσ (6 
τοίυγῃ ἔγοπὶ οαρτἰνίν (ΝΕ, χὶ. 25); “Μ᾽ δηὰ “Β;," 
Ιεϊζεῦβ οἵ [ἢὰῸ βαπῆα οὔρϑῆ, δὲ οἴη ἰηϊεγομδηρθά 
(δ το, 1); Ροβϑίδιν ἰάἀβηζίοαὶ νυνῖτἢ [Π6 ταΐῃ5 ο8|16 4 46- 
(ογ ε-Ὁ “΄φό (νὴ ἀθς Νεῖάθ, 2ἥζρι., 252), ἴο {86 
Πογἢ-εαϑί οὐ Αγαά, “᾿“46}- 6-ἐλάλ᾽" (ϑγτ. “[δϑεναὶ ",), 
ῃποΐ τηρηϊοηθα ἰῃ ἰΐθ6 Οπμογπασίζεος οἵ Ἐλιβορίις ; 

Ῥεγῆαρα δυάεϊά (Κοδίηβοη). 
ψεῦ. 23.--ὖ Οε- ἀλεςλ" (ϑαποῖΐυδεγυ), Ροϑϑίδὶν τἢ6 

5816 85 Οδ- ἀπεβῃ- Βαι-ηδ- ἃ (νεῖ. 3, Κα). “Οὐά- 
 25όγ" (“ δῃοϊοβεά ἢ), τηβηϊὶ πε πόνεσε εἶδα, δηά 
πη κηόνηῃ (ΕΟΡ., 11., 34, ποῖ). Αποίδμεσ οὗ {πΠῸ6 βδπλα 

Ὠδη6 ἴῃ Ναρπμία!! (χί. 1). Τῇ Νῖ. ϑερί. οἰηβ ἰξ 
ΜΠ ἢ {Π6 ἰο] ον ηρ ψνοτγά, δηα {πὸ ΑἸεχ. Μ55. οὐμἱτῃ ἰξ 
δΙτοραίμοσ. “γὙωἤς-πάρ" (“ εἴγοηρσ ρῥἷδος," τῇ, 15», ἴο θῈ 
ἢτη, 5ΐ84}]6), ργοῦδθ!ν οἡ {π6 Ὀογάεγβ οἵ ἴῃς ἀδβεσγί, {Γ 
ἠοῖ δοΐιδ!ν ἴῃ 1{, Ῥὰξ Ὧο ἔγαος οὗ 1 νεῖ αϊβοονεζθα. 
ΤΗΣ ψνογά ἰ5 Ἰοϊπεά ὃν ἴδε Αἴἷεχ. Μ595. οἵ {πε ϑερί. 
ψ ἢ Ζίρῃ ἰη τ[ῃς πεχί νεῖϑα. 

16 
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“Μεγ. 24, 25 (ϑεωμα γον οὗ δῆυε 97, 5115: Ζοιυ»15). 

-Ν εῦ. 24.---.-“ ΖέῤὝ᾽" (ρϑῦῆδρϑβ “τεβηΐηρ-Ρ δος," τί. 531, 
1η Αὐτὰρ. “ἴο Ὀεοοπλε ᾿αυϊά ἢ), οἱ εα ἴῃ τμ6 Δί. 

ϑερῖ,, δηό, (πεγείοσο, [πουρῃς ὃν ΝΠ οη (ΔΛ κρού, 85) ἴο 

Ὀς δη ἱηιεγροϊδιίοηῃ, θιυΐ ἐουηά ἰη ἴῃς ΑἸεχ. δηά Ῥεϑῃϊίο 
(Ζ10) ; Ρεύβδρβ πον ἄἄμερζεά (Κπορεὶ ; Κορ., ῥα, ἰ,., 

Ι01, 195), δου ἢ -ννοϑῖ οὗ Ατδά. “ 7:-ἰδρε" (ορργεβϑβίοῃ, 
τί, ὈρΌ, ἴο Ὄρρῦεβ8), απκῆονῃ. Κίμηςπι, Βδαπιοί, δπὰ 

οἴδεγϑ, νου] ἰἀδηςν [ἃ ψ Τεϊαίηι (“ γουηρ ἰ4π|0ς," 

τί. πρΌ, ἴο Ὀ6 [γΓἜβἢ [υπ|566], 1 ὅ4π|. χν. 4), [που ρἢ τς 

Ιαϊτεὶ ψογά σου ἤᾶνα Ὀεθῆ τηογα δαϑὶν οοτγγυρίοά 
ἱπίο [ῆς ἰογγγεῦ ἤδη χε συεγδᾶ. ῬΟΒΘΙΡΙΥ πον 6- 
Αι οίγ, ἃ 5ροῖ ἰη {πε Νερεῦ, οσοσυρίεα Ὀν {πΠῈ Ατδρ 
τε ὨΒυ]ᾶπ (ΝΠ οη, ΜΜεσεῦ, Ρ. 85-9ο). “ε᾽ αὐἰδιά" 
([41ε5, τι 5ἴΓ6 5565), ργΟΌΔΟΪΥ ἴΠ6 ϑᾶπὴε 85 Βδδίδιῃ- 
Βεού, τὲ Ἀδηδίῃ οἵ (ῃς ϑουΐῃ, δϑοίρῃθα ἰο τε 
ἰπγχεοηίζαεβ (χίχ. 8), ἀπ οΔ4]]6 ἃ 5ἰπηρὶν Βδαὶ (1 Ὁτοη. 
ἵν. 33), ἀπά ϑοιῖμβ Βδιηοῖῃ (1 ὅϑδῖη. χχχ. 27). 
ΚΏΟΡΕΙ δηὰ νη] οη (Δ᾽ σεῦ, ΡΡ. ΟἹ, 92) ψου]ά ΘΠ Εν 
1 ν ἢ τς τηοάεγῃ  κγρπό. 

νΝεγ. 25.--.-. Οὐικά-δδγ-εἠδ- ἀλαί-ἰα "ἢ" (Νεν ΟΒαΐβου), 
ῬΓΟΌΔΡΪν 50 οδ] δα ἴο ἀἰβεϊησαϑῃ 11 ἴγοσ (ἢ6 (Παῖβοσ 
ἴῃ νεῖ. 23. ΤΒε οοη]υηςσῖίνε δοσδηΐ ὑπάογ (μδῖϑογ ἴῃ 

τῆς Ἡεῦτεν ἰοχί, δηά (ἢ6 αὔϑβεπος οὗ ἔπε οσοριυϊαίϊνε 
» ΔΌΓΠοτ56 (Π15 γαηάθγίησ ;  α]ρ, ΚΑϑοσ πονα᾽ : Ὀυξ 
οὔ ἰς4 Ὁν ϑ5ερί. ὅϑοῦὶς ἰάεηεν [τ ἢ ε1-Ηυ- 

ἀδα ἰγαῇ οἡ ἰῃε βουίῃ οἵ ερεὶ Κα} (ΚΟΌ., 826. Κ46-., 
ἰ. Ρ' 151; Κεῖ). οἽνέ-γδιᾷ (οἰτίε5, μδηλδῖ5) : ΤΗΪϊβ 
νογά [85 ἰη (ἢ6 Ηδργεν ἃ σύεαΐ ἀἰϊβιϊηοϊίνα δοςπεῖ, 
ΜὨΙΟἢ [5 Βοπγα δι ῃοσιν ἔογ [5 Ρείηρ γεσαγάθα Ὀν οὐ 

ΟΑὐτῃ. Δέετῖβ. 85 ἴΠ6 πᾶπὶα οἵ ἃ ϑεραζαίε οἰΐῃν ; Βαϊ, 
οὐ {ες οἵμεσ μδηά, {ῃεῦθ ἰ5. πο οοριυ]αίίνε “Δαν 
Ὀεΐννθοη ἐξ δπᾶὰ (ῃς ἰο]ονίηρ ψοζά, δηά ν τ [ἢ ϊ5 
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ἰδξῖεγ 1ξ 15 οοππεοίεά ὃγ ἴῃς ϑερέ. (αἱ πόλεις ᾿Ασερών), 
{πΠ6 ὅυζ. δῃά ὃγ Κεϊδηά, Μδιυγεσγ, αὶ], δηά οἴμοι ; 

[ῃΠ6 ρῬύορϑῦ τγεηάογίηρ, {πεγείογα, ργοῦδοϊν ἰ5, “Ο᾽ γξ- 
γόϊ- Οἰοές-γδημ, τυλἧεῖ ἐς (΄α-,5όγ. ΤΕ ἰαἰίοσ ὩδπηΊ6, 
τηδδηΐϊηρ “δὴ δηοϊοβυγα, οὐ “ Ὠδγη]εῖ," πλὰν ἢδανε 
Ῥεεη {πὲ οτγίρίηδὶ ἢδπΊε, ννῃϊοἢ, θη [ἢῸ ρΡ]ασα νγᾶβ5 
ἴακεη Ὀγν ἴῃ6 Απαϊκίηι δηά ἐογεβεά, ννγὰβ σῃδηρεά ἴο 
Οὐ τἴ-νόςῃ, δηά αἴζεγνναγας ὃν ἰῃς {γτρεὲ οἵ [παάδἢ ἴο 
Οὐ τ-γόϊῃ-(Πείθ-γόη, ἴῃ Ποηοιγ οὗ {πεὶγ δποαβίογ, 
(μεῖβ-σόη (αεη. χὶνὶ. 12 ; Ἀύυς ἵν. 18). Ῥοϑϑίθὶν 
τον 4{-Κ͵ὶγεΐδ27, δου οὗ Ἡδδτγοη (Ἀοῦ., 82Ὁ. ας. 
1, τοι ; ΝΥ Πίοη, Μιεροῦ, ΡΡ. τοο-το6). Τῇε παπα 
πὰ (Μεῖί. χ. 4) 15 {ποιυρσῃξ ὈΓν βϑοπὶς ἴο 
τηθδη ΓΙ ὅδ ὰ. 
᾿ς Νεῖβ. 26-28᾽ (Ταϊνά Ογομ 97 Λέμε Ζοτυ5).-τ 

ει. 26.----“᾽.3-»ιὔ»»" (ραϊπμεγίησ- ᾽ς), ἰη [6 βοιῃ 
οὗ 7υάδῃ, Ῥυΐ αᾳυϊΐαε υπηϊηονη. “δή " (ίδτηδ, 
Τεριε) : Ῥγοῦδθὶν {π6 58η|6 δ ὅῃεθα, ἰῇ χίχ. 2 
(νμεγε, ἃ5 ἤεγο, 1 ργεοβδάες ΜοϊδαδὮῃ), [πε ἰδ 4]}5 “Μ᾽ 
δηα “Β᾽ Ῥεϊηρ οἴζξδη ἰηϊεγομαηρεά (ο, νεῖ. 22). Μό-4- 
ἀμδῇ (Ὀἰγἢ), ἃ ἴοννῃ δἰζεγιναγάβ σίνεη ἴο {πε {τὶρε οὗ 
ϑἰγηδεοη (Χχίχ. 2 ; 1 (ῇἤτοη. ἱν. 28), ᾿πΠῃαὈϊεα αδἴεγ (ἢς 
σαρεϊνιν ὃν τπ6 Ομ] άγθη οὗ [δῇ (Νεῆ. χί. 26), δπὰ 
ΡεΓΒΑρ5 ἰάεπίοαὶ ψ ἢ Μαϊαΐῃα, τηθηϊοηεα ὃν ο56- 
ΡΏυ5 85 δὴ [ἀυπιξδη ἰογίγεββ (41321229., κν!., 6, 2). 
Νονν ριορδοίὶν {πὰ στυϊης οὗ σέ, βενεηΐθεη οὐ 
εἰρῃίεεη Βοιηδηῃ {1165 βου οὗ Ἡκδργοη (Κοῦ,, 510. 
Κ ας. 11. 201-2 ; ΝΜ Πἴοη, Ρ. 1009, εἴς... 

ψεῦ. 27.----« (ὐίκαγ- Οσααάαλ᾽" (ν!ὶαρε οὔ ροοά 
[ογὔΐα 6). ὅδϑοπὶα [ῖηκ (παῖ 7υτδῆ, ἢθὰγ Μοϊδαδ ἢ 
(61-Μ11), 15 ἴῃ6 πχοάδγηῃ 5ἰῖα. “Οὐἰδεζ-ηιδη" ([Δῖη 655, 
[αἱ 5011, τέ, ῦπ, ἴο θὲ δι), ροβϑίθὶν ἰάἀδηΐξίοαὶ νυ ἢ 
Αἰξβηλοη, οὔα οὗ ἰῆς ᾿ἰαπάπγαγκβ οὗ [6 ϑβουΐπογῃ 
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Ῥοιιπάδιν οὗ πάλῃ (Νυρ. χχχίὶν. 4; ἀτονε), οἵ 
ἢ ΟΠ ϑῃπηοπδῇ (Νυ. ΧΧ ΧΙ. 29), ἱγίπσ θενοπά 
(Π6 παίιιγαϊὶ ἰγοπείεγ οὗ τῃ6 Ηοῖν 1,δπά ἱπ ἴῃ6 εἜχίγεπ)α 
Πότ οὗ ἴῃς ν] ἀογηεθθ. “ 8211-Ρα- ἰδ" (ῤῥᾷ ἴῃ ῥῬαιιβε 
ἴογ 2, “δοιβε οὗ δϑοδρε ἢ), πηεητοηδά ἢ Μοϊδάδῃ 
ἴῃ ΝΕ. χὶ. 26 85 5{1}} ἱπῃαδίεα Ὀν [π|4254η8. 

ψεγ. 28.----“ σὐδίεαγ-π θ- αἰ" (ἔοΧ, οὐ δοῖκαὶ, ν Προ), ΄ 
σίνεη ὉΡ ἴο ϑίπιθεοη (χίχ. 3), δῃά αἴϊζεγ {πε σδρείϊν!ν 
ἱΠΠαρεαὦ ὃν τὰς οἰ] άτεη οὗ δῇ (Νεῆ. χὶ. 27). 
Ῥεγῆδρϑ “ δατουεδ," ἴῃ δὴ ἀε Νεϊάε ἴα (1858), 
ΤΥ τηδτῖὶς ἴπ 6 5ἰΐ6, δηα Ῥὲ ἃ οοτγπρίίοη οὗ ἰπς οτίρίηδ) 
Ὠδηης (τονε). ᾿“.8 δγ-σἀε- δ α᾽ " (νΕἸ] οὔ πε οδίι ἢ 
8566 ἀξφη. ΧΧΙί. 14,31, ΧΧΙΪ, 10), πιεητοηδά ἰη [πάρες 
ΧΧΟΙ; 2 98πΠ). ΧΥΪ. 11, 8ἃ5 οὐ {πὸ βοιῖςπογη ἔγοΟΠ ΠΟΥ 

οἵ Ῥαϊεβεπε ; σίνεη ἴο πε δἰπγεοηϊίοβ (ΧΙΧ. 2), υΐ ἴῃ 
Ι Κίηρϑβ χίχ, 3 αἰ ἴο Ὀεϊοηρ ἴο ᾿υάδῇῃ, με δίπηεοη- 
[65 θείηρ δ {παΐ ἐπα δρϑογθεά :πίο [πάδῇ ; δἰζοσ 
(ῃ6 σαρεν!ν 51}}} ἱππαρί τε (Νεῆ. χί. 27). [Ιἰ ννὰβ ἴῃ 
{πὸ ναάν ε5 ϑεῦρα, ἃ να νναϊδγοοιιζϑα, ἔνγεῖνα τα 165 
βοιιἢ οὗ Ἡδοδρτοη, ψνῇσγα {ποτα ἃ 511} γα] τ οὗ δ8η 

δηςσίεηΐ ἴον, ο411|Σἃ 252γ-65- οὖσα, νὰ νο ἄξαρ νε}]ς 
(Κορ,, .526. Κ᾿ δ5., ἴ., Ῥ. 204 ; ΝΝΠΐοη, Ρ. 141); 5 ὃν 

]εγοπια ἴο ἢανε Ὀδεθη εχίδηϊ ἰῃ ἢἰβ ἄδυ (Οὐ, δά σεη,, 
χχῖ. 31). “Δ12-γ6-ζέγαλ᾽" (ςοπίεηρε οὔ 7εβονδῇ),. 
516 πη Κποννῃ. 

1 ῬουΡί1655 50 ο81168 Ὀδοδιδο ἴμοβα δηϊπ|8415 Δθουηδρᾶ ἴῃ [ἢ 6 
παοὶρῃουτποοᾶ. 

2 ΟΥυ, ““ν6]}}] οἵ βανϑη,᾽ [Π6 σοτηρδοῖ Ὀθϑίνθοη ΑὈγδῆδμη δηᾶ 
ΑΒ πιθθοῃ Βανίηρ Ὀδθθη σγδίβϑᾶ Ὀγ ἴπ6 βεοίηρ δρατί οὗ βθνθῆ 
δ ΙΔ 5 (( θη. χχὶ. 28). 

5. 80 Οδβθηΐϊβ (2Ζ65.), ΏΟ 56 6115 ἴο τερατά 1ἴπ6 Βη41] 5114 16 
Γ᾽ 85 ΞΞ δ; 50 ἴῃ {Π6 ἰοττηβ ΠΛ) (2 5411. ΧΙΪ, 25); ΠΡΟΣ (76 Γ᾿ 
ἿΙ, 41); ΠΡ ΠΣΨ, Γ9))Π ( Οἤτοπ. νἱ ἢ. 24); ΤΡ" (νοΐ. 27). Ῥετ- 
405, Βοίνενεσ, ΠΡ ἴῃ {π686 ἰπβίαποθβ ΠΛΕΤΕΙ͂Κ Ιηἰθη51:8 65 {ῃ6 
ἴοτηι οὗ [86 ψοσά. 
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ψ,εβ. 29-32 (βονγίζ Οσγον ο7 ΤὝἠγίεορς Τοτυ»Σ 19 116 
γεοί ογίζομ ο7 ἐζε6 ΜΜΝεροδ).--τ  ου. 20.---- Βα-᾿ α-ἰαΐ," 
αἰζογιναγάβ αϑϑίρηθά ἴο ἴῃς ϑἰπιθοηϊίεϑ (χίχ. 3, νῃεγα 1 
15 0416 Βαϊδῃ, Ὀυῖ ΒΙΠΔἢ 1 (Ὦτοη. ἱν. 29); ἰἀεηε864 

ον Κωορεὶ, ΜΝ Πἴοη, δπᾶ οἴδοϑ, ν ἢ (6 ργαϑεηῖΐ 22427- 

εἰ- Βοίαζ, πεὰσ αζα, “"7-γέδρι" (αἰηοῖὶϊ5 ἤξδάαρϑ, τί. 
Π», ἴο ονεγίυγη), ποῖ Κπονῃ ; {πΠ6 βϑδπῆες ἢδηθ νὰ 8 
σίνθη ἴο ἃ οἰΐν οὗ ἴῃς Μοαδρθίίεβ (ΝΡ. χα ΧΙ. 4.5). 
“}4.-δορε " (βγπηηδδθϑ, 5 γεηρΊῃ), ἰῃ Ῥαιβε ἴον ᾽Ε:- 56} 
(1 (Βγοη. ἱν. 29) ; αἴαγνναγαάβ δϑϑίσηῃβά ἴο {ῃ6 ϑἰπιεοῆ- 

ἰῖ65 (χίχ. 3; 1 (ζῇγοη. ἵν. 29). ΜΜΙΠΈοη (ΛΙεροῦ, Ὁ. τ 56, 
εἴς.) βοπηενῃδί δ [γα ]ν σοηπεοίβ (5 ψογά ἢ τς 
[ογεσοίΐηρ, δηά ἰζαοθϑ τῆς σοῃηροιηά ηδηθ []6-Α Ζεπὶ 

ἴη {πε τηοάεγη εἰς πμ)οῖ, ἃ βροῖ σονεγεά νυ ἢ ταΐη5, 
ποαᾶγ ἴῃς ννάν-ε!-Αἰη, ἰη (ς σουηίγν οὗ ἴῃς Α.ΖαζΖίπη ἢ 
Αταρ5, ννοβθθ πδαηλα γοϑϑη ες ΑΖθϑη). 

ψεγ. 30.---  ΕἐΙ-ἰααλ᾽" (΄ νοβα ροβίεσιν ἰ5. [γοπὶ 
αοά ἢ). ὈἜἸ ἰ5 εἰἴῃεγ τ1π6 Αταρ. αγίϊοϊθ, οὔ πηδδῇβ8 
“Οοά ;" νττίεη Τοϊδαῃ (1 (ῃγοη. ἱν. 29), ἴῃς ἄγϑί 
Ῥαγί οὗ ἃ οοπιρουπά τννογά Ὀείῃρ οἴζεῃ οὐ εα ἔοῦ 
Ὀτγανίν, οὗ οἷν ογ ΣἊΝ (Ρϑαϊπὶ ᾿ἰχχνί. 3), δοφ ἴου 

ὑπ ὲ, θας δυρροβεά ὃν ΝΠ οπ ἴο θὲ πϑᾶῦ τῆς 
Ννδάν-ε-Τπουΐα, ἴῃ {πΠ6 εχίγεηγε βοιίῃ οἵ [ῆς Νερε, 
ποῖ [ΔΓ ΠοῸπὶ {πΠ6 ψεβίεγη δἊχίγε εν οὗ τς [68 ε]-ΕἸ- 
Μυκήεῆ. Ηΐδ [Π1η|κ5 (δι ἴφαᾶο ννγὰαὰβ θογῃ ἰδοζο, δηά 

[Πδῖ ἰἴ νγὰβ παπιεά αἴζεγ {παΐ σγεαῖ ὄνεηῖ. (726 ΜΝ ρεὖ, 
Ρ. 180.) “ΑΚ 4:21" ([οο], ἱπιρίοιι5), τέ, ῬὉ3, ἴο θὲ βεβῆν, 
[αἱ, ΔΡΡΙΘα ἴῃ ἃ μά 56η56 ἴο ἰδηριιοῦ δηά ἱπογίηςϑϑ5, 
δη4 πεηοε ἴο [ο]]ν ((65., 2δα., 3), ϑερί. Βαιθήλ, ἀηά, 
{Πεγείοσα, ρεύῆαρϑ [6 βδαπηῈ 45 Βείμα! (χίχ. 4), δῃά 
Βείμιεὶ (1 (ἤτγοη. ἵν. 30), δῃηά ἰἀδθηΐζίοδὶ ψ ἢ τἢ8 
Βείδε] οὔ ἿἹ ὅδ). χχχ. 27, δηά, ἐμπεγείογο, ποῖ ἔδαγ 
ἴτοπι Ζίρίαρ. ΤΤῃε ρίασε πηδᾶν αν ὈῬεδη ο4]1εα Καὶ 551] 
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(ἔοο]) Ὁν με ϑγβδϑ!τεβ, θεοδιιβε 1 Πδα Ὀδεη ἃ 5εδῖ οὗ 
ἰἀοἸαίγν, Ρεσμδρϑβ οὔ ἴῃς ψνογβίρ οἵ Οτίοη (ψῃίοἢ Καὶ “51 
ΤΏΘΔη5 ἰῃ ον χΧχχν δ. 31; Δπιοβ ν. 8), δῃὰά ἴμεν 
ΓΩΔΥ ἢᾶνα σπμδηρεά ἰἴ5 ἡδτὴς ἴο Βεῖμεὶ (6 ουδὲ οὗ 
(οὐ), 85. ἴῃς. πδηπηε οὗ [ες Βεῖδεὶ πῃ Βεη͵δηγλίη ννᾶ5 
σῃδηρεά ἴο Βείῃ-νε (Ηοβϑα ἱν. 15). ῬγοῦΔΟΙν ΠΟΥ 

εἰ Αλμέαδσαζ, [ὰς ϑαπὶθ δ5 {δε ΕἸυ5α οὗ δοο]βϑιαϑίῖςαὶ 
ψυειοτϑ, ἀροιΐ πἤϊδοη τῇ1]|65 δσοιίῃ-νεϑὶ οἵ Βϑούσῆθθα 

(ΕοΡ,, 516. 65. ., 202). 7ετγοηηε, ἴῃ ἴῃς ἰουγίἢ οεη- 

ἴυγν, ϑδίδίεϑ [ἢ ἰἤδτα ννὰ5 ἤξγε ἃ ἰεπιρὶς οὗ Νεηυβ 
Απίαγίι ὁ, ψῇεγε μιοϊΐεσ, (6 πιογηΐηρ βίδγ, ννγὰ8 ΨΟΪ- 

Βῃηίρρεά ὃν {ῃῈ ϑαίδοθεῃβ (Χ212:. Ἡμαγίομ, ς. 25). 
“ (λογ-ν»ιαλ," 5866 οἡ χίϊ. 14. 

ψεύ. 31.--. 7.52φ-ἰαρά, ντῖεη ΡΥ ἴη 1 (Βγοη. 
ΧΙ 1, 20, ΡοΠΔΡ5 ἰγοηι ἊΣ ν᾽, “νυ ἀογηθθ5 οὗ ἀε6- 

βίγαςστίοη " ((65.}} ενεηΐαα!ν δϑϑίσηεὰ ἴο δίγηξοη 
(χίχ. 5); τεοονεγεά ὃν {με ῬῃηΠβίη65, δηά σίνεη ὈΓν 
[η6 Κίηρ οὗ (δίῃ ἴο )αν!ά, ἰη νψῇοβα δηλ ν ἰτ Ροῖ- 
ΓΑΔΏΘΏΓΥ ταπηαίηδα (1 58η1. χχνῖ!. 6 ; [οϑβερῇ,., “4229., 
ν!., 13,10); Ὀυγηΐ Ὀν ἴῃς Απλδ]εκιίεϑ (1 58ηι. χχχ. 1); 
αἴζεγ [ῃη6 σαρίϊνιν ΓΔ Ὀϊ τε Ὁν ἴΠς6 Ρξεορὶβ οὗ [δῇ 
(Ν- ἢ. χί. 28). ΤΏῆαε 516 ππκηόνψη, Ὀαΐ ἰἴ ἀρρεδζγϑβ ἔγοπὶ 
Ι πὶ... ΧΧΧ. 9, 10, 21, ἴο ἢανε δε πούίἢ οὗ [6 
Ῥτοοῖκ Βεβδού. Κιερεσγί, ἰῃ ἢϊ15 “276, ρίαςες 1 δροιυΐ 
ἔννεηΐν τα1]65 δου -εαϑδὶ οὐ Βεεύβῆερα, δηὰ πραγὶν 
δῇγ ἰτοσὴ δίῃ, οἡ {πς εἄρε οἵ [ῃῇς ἀεβεσῖ, ““γ)ηαάἪ- 
γηπαη-παλ " (ἀπηρὮ!}}}, γί, 53, αηιι56 64, Ατὰῦ., ἰο ἀπηρ)), 
ποῖ ἴο Ὀ6 οοηίϊοιιηάεα, 45 ἴῃ [(ῃς Οπορι. (Ξν. Μ8άε- 
ΤΩ6η8), ἢ Μεαάπηεπα ἰῃ 158. Χ. 31, ν Ὠϊοἢ νν5 ηογίῃ 

οὗ εγιβα]επ, θυ ργορδοὶν :ἀεηξζίοα] ἢ ΜΟΘηΟΙβ5, ΠΟ 
εἰ 3711:ηγᾶγ, οὐ ἴῃ 6 σαγανδη τουΐα βου οἵ αΖζα. 50 

1 Θἰτηοηΐδβ ἀδεῖναβ ἴΐ ἕγομι θὰ ΡΝ, Δ ουὐἰδονίηρ οἵ ἃ ἰουπίδϊη 
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Κ αὶ] δηά Ἐορίηβοῃ, δά Κίερεῖ (αὐ, τ8 56). Τϊ5, 
διὰ τὴς πεχί ρῥίαςε “ δαχεαπμηαλ" (ρ4]π|- Ὀγδης ἢ), γα 
ΒΌΡΡοβεὰά ὃν Βεϊδηά, Κοὶ!, δηὰ οἴμοίβ, ἴο σογγεβϑροπά 
ψ “8411- ανη-ηιαγοεζα-ὀἠόέλ᾽" (ου56 οὗ [6 ομδτίοίβ) 
δηὰ “Ολίφαγ-«“ἤςαλ" (Ὠοτβα ν]]αρ 6) ἰῃ ΧΙΧ. 5,1 (Ὠγοη. 
ἵν. 31, Ὠδηη65 ΜὨοἢ πα ϊςσαία [πὲ [ῃς6 ρίδοςβ 50 ἌἽδ] δὰ 
ψνεΓῈ ϑἰδίίοηβ οὔ ἀερόϊβ ἔογ Ὠοίϑεϑ δηὰ Ἵμαγίοῖβ, Ρῥσο- 
ῬδθΪν οὐ [ἢε τοδα Ὀεΐνεε Εργρί δηά Ραϊδδς πε (ϑίδηϊον, 
δ ν. ἀπά αῤ, Ρ. 160), Όν ψίοι τς δυπαςῇ οὗ σδηάδοα 
ἵνὰ5 τείυτηίηρ ἴο Εργρί ψῆθη ονεγίακεη ὃν ῬὮΠΡ 
ΟΝ ἢΠοη). Τμεν γε ρεγθαρϑ τσδτν 1 δηςῆδα ΜΠ (ἢ 6 
τηοάδσῃ Μίηγαν δηὰ δδάγν-εβ- ϑύυην, οἡ ἴῃς οαγανδη 
τουΐς βου οὗ ζᾶ. Μοζα γεοθηίὶν ἰἴ 45 θεδθ 5ρ- 
Ροβϑά ὃν [1ἰευϊ. (οηάεν ἴπδξ ροϑβϑϑίρὶν Μαπηδπηδῇ 
ΠΊΔΥ Ὀκ ἰάεπιίοαὶ! νἢ τμ6 τυΐη ζὕρερε 1) ενεμεά, ποτιῃ 
οὗ Βεεύβῆθρα (ῥαΐ. Ἐχρώγ. ξμμά αῤ, ϑῃεες χχίν.). 

ψεῦ. 32.--.. }24“ῤἠα-᾿ διά, οαἰϊεὰ Βέά(ἢ-1ὍΠ4- ὅτ 
(Ὦοιιβε οὗ ᾿οηδϑϑεβ, χίχ. 6), δηά Βέξ- ἰγ-᾿ ἢ (“ Πουβ68 
οὗ τῶν ογεαίίοῃ " [ρεῦῆδρϑβ ἃ οογγιρίδα ἰογ] 1 (τγοη. 
ἵν. 31): Τῆς ψνογά ἰηαίςαίεβ ἰμδί [ῃ6 ϑβουΐῃ οὗ πιά δῇ 
ΨΜὰ5 (86 τεϑογέ οὗ Ἰίοῃβ. δίς υὑποογίδίη, πουρἢ 
ΙἜΡΌεη, τῆς ἢγϑῖ βίδίίοη Ρεΐψεθη αδζὰ δηά Ἐρυρί, 

Ὀεδαῖς ἃ γεϑοιη ]δηςα ἴο ἴπΠ6 ἢδπι6. ΔΝ: οη, ν ἢ [655 

ΚΕ Ποοά, ρ᾽αςαα 1 δ ε-Βεν- Δ, πραγ Μεβθαάδ οἵ 
τῆς Ὠεδὰ ὅεαὰ. “δάζεολξε" (αὐτιά πε), συ τεη 
Ὀν ΑΟὟ. σἀαγμλοῃ ᾿ (κῖχ. 6) δηὰ ϑηῃδαγαίπι (1 (το. 
ἵν. 31), ϑυρροβεά ὃν Νδη ἐς Ν εἰάε ἴο Ὀς 7 εἰ. λεγεαῆ, 
Ῥεΐνεεη (δΖζᾷ δηὰ Βεεύβῃερα, ρυΐξ ὃν Δ Π]οη ἴο Ὀ6 
61-Βίγείη, πβᾶὰσγ δνδάν-εβϑ- ϑεγιη), πιο δαγίμεγ ἴο {πε 

᾿ ΉἜΡ. 514-τθ-σμδη, ““ ἄνα! ηρ οὗ ρτδσα,᾽ οὐ ““ ρἰβαβδῃΐ 
Ἰοᾶρτηρ-Ρίδςο;᾽ ἴοσ [2 ΠΥ ἢ, 566 δὲ), Ομ δὶά. ἴο Ιοοββθ, βρϑοίδιν 
υϑ6α οἵ [ἢοβδ6 Ψῆο ἔστη 85146 δ δνθηϊηρ ἴο 8η ἰηῃ δηᾶ ἴοοβο [6 
Ῥυγάρηδβ οὗ {πεῖς θθδϑίϑ ; ἤδῆσα “ ἴο Ἰοᾶρε᾿᾽᾿ (668., Ζ62.). 
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ϑουἢ, δηα ποῖ ἔαγ ἴο ἴἢ6 ποιίῃ-νοϑί οὗ Καάεϑῇῃ- 

Βαῆθα. [1}{15 ποῖ πηεηϊϊοησα ὃν Εὐυδεῦι5 δηά 
Τογοσηθ. “".-γέμ᾽" (ἃ ουπίαϊη ᾽), απὰ “ ΔΑ ριε-ηεῦη" (ἃ 
Ῥομηδρτδηδία) οσσιΓ δπηοηρ ἴῃς οἰ(165 οὗ [ῃ6 δι πηεοηϊζε5 
(χίχ. 7 ; τ Ὁῇτοη. ἵν. 32), Ῥᾷᾳῖξ νι ουξ ἃ σοηηεοίηρ 
“αν, [ῃΠουρῇ ἴμεν δε εν ἀθητν γεοκοηδά 85 δεραγαῖς 
οἰτ65. Ῥογῆδρϑβ Ῥεϊηρ οἷοβε ἰορεΐπεσ, ἴμεν δἰϊζεσιναγάς 
Ὀεσαῦης οἠς οἱζν (οΐ. [η6 πιοάδγη Μεζίἐγεϑ- ΟΠ δγ]δν! 16), 
ἴογ αἴϊζεγ (ἢ6 σαρίἱνὶν ννε πα {π6 ἤδηῖε “Επη- Κἰπητηοη 
ἴῃ Νεῆ. χί. 29. Τῆς ἐγ ΠΠῚὴ γ οὗ τη6 σιζπδίίοη 566 15 
ἰηα!ςοαῖεα Ὀγ [ἢ τηδδηΐϊηρ οὗ [Πς ψνοχά, νίΖ., “ Εοπηΐδίη 

οὗ ἴῃς ροπιερτδηδίθβ." Εἰ ηηοη 15 ϑρΡροβεα ἴο ὈῊ 
ἰἀδπείοαϊὶ νι ζ5,»-6γ- ΑἸ ρηαϑρ17722, ἐ.Φ., “τοίου οὗ Ροπλε- 

στιδηδῖαβ, δροιυΐξ ἰδῇ τῇ 1}65 πογίῃ οἵ Βεεύβῆερθα. “,πἱ 
2.6 οὐϊήες αγέ ἐευεγῖν αραῖ 22,6. [Ιῃ τῆς Ηεῦτον πεν 
ἃῖε (ῃϊτγίγ-ϑιχ, τεοκοηίηρ ὕψο οὐΪν ἰῇ νεῖ. 25 (566 
ποῖθ). ΟἿ [Πϊ5 ἀϊδούερδηον [Π6 Ὀαβὲ δοϊαξίοη ρεσμδρ5 
5 [ῃηδλΐ οἱ ΚΟΙ!, νίΖ., [ῃαί [6 ΘΓ Ὠϊη6 15 [ἢ6 ΟΥΓΟΓ 

οὗ βδοίῆθ δδῦὶν οοργίϑί, ῆο πηϊϑγοδά (ἢε Ηοῦτεν 
ΠΌΠΊΘΓΑΙ ἰδοῦ ; 566 ἃ 5:ΠΊ11ΔΓ ΟἼΤΟΣΥ ἰῇ ΧΙΧ. 15, 38. 

Τῆς ϑυγίδη νεγϑίοη τεαάς {Π γίγ-ϑιχ. [}Ὃὼη {Π15 οὔσα 
ΡοΡυΐουβ αἰδίγίοσε ἴῃογα 15 ἢοὸνν οἷν ἀεβοϊδίίοῃ, ἴῃς 

νναίεῖθ Οὔσα ΘΌΡΡΙΙΕα ὃν τῆς ταΐηβ πανίηρ Ὀδεη 
ΔΙΙοννεα ἴο φὸ ἴο ννδβῖδ. 

ψεῖβ. 33-47 (7οιυρς τη ἐς Ζοτυέαμα 97 ὁλοῤἠῥέοίαὮ). 

-- Τῇεϑθε ἂε διγδηρεά ἴῃ ἴουγ ρύοιρϑ, οὗ ψνῃίοἢ [ἢς 
ἢτοί (νεῦβ. 33-36) ςοηΐδίη5 ἰοιυγίεεη ἰοννη5, δἰϊυδίθά 

ἴη ἴῃε ποιἢ-Ἕαϑί ρογίίοη οὗ [ἢ6 βῃερῃεϊδῇ. 

λ ῬΙΟΡΕΙ͂Υ, δῇ δυϑ, “1ἢ6 5ργίηρ' ἰῇ δὴ Εδϑβίεγῃ σουης τ Ὀεΐηρ. 
186 δυο οὗ ἴΠ6 Ἰδηᾶάβοδρε᾽᾿ (ϑίδηϊου, .5222. σπα 2 αΐ., Ῥ. 500). 
Μδϑην ἰονῃβ δηᾶ ΡΪ8ς68 ἴῃ Ῥδ] βϑίϊπα δῖα ξογπχθᾶ οἵ σοτῃηρουηδοα 
οὗ 1ηὴ15 Ηδῦτον ψοζά, 85 18 δίυσαὶ ἔγοτῃη [86 ᾿πηροσγίδηοα οὗ 
Ἰινίηρ᾽ Βρτη 95 ἴῃ {πὲ Ἐδϑὶ (22.). 
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ψετ. 33.-τπρουΐξ, 566 οἡ ἰχ. α ; ἰξ Βϑύε ἱποίἀθϑ {πε 
[οοί-ἢ1]}}5 ϑΙορίηρ ΟΠ σταάτιδ}}ν ἰηΐο {πε ον] δηά (Χ. 40). 
᾿Ες1-:ἄ-᾿ δ (ρῬεγ ὯΔ Ρ5 “ ρειτίοῃ, γεαιαϑί," 85 1{ 1ηβηνε 
Ηρ. οἵ δὴ Ασδθ. ἔογηι ἔγοπι ἴῃς τί. Ὀνν [( ε5.},, ἀπά 
7:ὅγ-᾿ αὐ (ὈΙαοε οἵ βογηείβ)} ψεγε θογάδγ-οννηβ θεΐννεεη 
].άἀδῃ δηὰ 1 Δη, ἀπά νγεγε αἰζεγνναγάβ δϑϑίρῃεα ἴο 1) 8η 
(χίχ. 41); τῆς ἰογπηοῦ 5. πον ρεσῆδρϑ ἀμοεζμέ, βαβί οὗ 
Κυτίεῖ 61-ἘὴΔ 0 (ΚΙ) 4 ἢ-ε απ [ἀτον6]} ; [Πε Ἰαζίου, 
ψΠΙοἢ ννὰ5 ἴδε ηδίΐνε ρἷδος οὗ ϑδαήβοη ([υᾶρεϑβ ΧΙ]. 2), 
ἰοπεά Ὁν Ἐεμοροδηὶ (2 (ἤτοη. χί. 10), δῃά τε- 
᾿ΠΠ Δ ϊΠεα ὃν τῃε [εἐννβ αἴζογ τῆς οσαρθνιν (Νεῆ. χὶ. 9), 
15 πηεηςοηδα ὃν Εὐδερίι5 δηά Τεγοσια (Οπμορηας.) ἃ5 
ἴδῃ οπδη τλ1165 ἔγτοπὶ ΕΘ ΠΕΓΟΡΟΪ 5, οη (ῃ6 νὰν ἴο 
ΝΊΠΟΡΟΙΙ5, δηά 15 ργορδῦὶν πον .«ήγαἦ, αἱ ἰῃς. Πεδά οἵ 
νΝνδάν ϑδύγαῃ (Κοδίηβοα, τονε). Βείΐψεεη Τϑβογδῇ 
δηά Ἐβῃΐδοὶ νγὰβ {πὲ Πϑαπίβϑῃ οδρ (]πάρε5 χίϊ. 25), 

δπα (ῃ6 Ὀιιτγία!-ΟΪδος οἵ ϑαγίβδοη (]ᾶρὲθ χνὶ. 31). 
“,4.,:ζ-παλ᾿᾽ (βἴγοηρ, τί, Ἰϑδ, ἴο Ῥ6 παγά, βίγοῃρ), ρζο- 

ὈΔΡΪν που ῃ-ννεϑί οὗ ᾿ εγιβα! θη), θὰ πηκηοόνη. Αποίδοσ 
ἴοννῃ οὗ [ῃ6 β5δπὴδ Ὡδὴηβ 15 πηθηςἰοηδα πη νοῦ. 43. 

ψεῖ. 34.----Ζα-πό-αοἦ " (ρεγῆδρϑ “ἃ τηδγϑβῆν ρίδοςε " 
[(.65.], ἰγοπ ΠῚ, “το ἤᾶνε δὴ οἤκεηϑξίνε 5π16]} ἢ), πον 
Ζάμῆα, ποῖ ίατ ἴτοσὶ ϑυγδῇ τονναγάβ (6 οδαβϑί, δαηἃ οὐ 

ἴῃς 5146 οὗ ἴῃς Νααάν 15η141] (τονε) ; [ἴ ννὰ5 τεοσοι- 
Ρἰεα ὃν [Πε Ρδορίε οὗ }πιάδῇ δἴζεγ ἴμ6 οἀδρίϊνιν (Νεῆ. 
χί, 30). Τῇδ οἴμοσγ Ζαποδοῇ οἡ ἴῃ6 πιοιηΐαδίη5 (ναγ. 
56) ἰ5 απκπονῃ. “2η- ραρ-ηδη," ([ουπίαίη οὗ σα 6η85), 
ΔρΡρδγθηῖὶν ἰῃς6 ργαβεηΐ γυΐη ζγγηη γέμα (Ἰἰεαῖ. (οηάεγ, 

ἢαΐί. Εξαῤώνγ. ξμπα). “ 71αρ-ῤῥή-αοὐ " (“ἃ ρἷδος ἐπ {{{] 
ἴῃ ΔΡΡΙ65), ἢοΐ ἴο Ὀ6 οσοπίοιιάεα ψ ἢ τὰς Βειἢ- 
Ταρρυδοῦ θὰ Ηδρύοη (νεῦ. κ 3), Ὀπΐ οἰτυδϊεα οἡ [ἢς 

1 ΤἼΕ ἤδῖὴηδ 566Π18 ἴο ἱπ1ΡῚὉ ἰδὲ Βογηδίβ ἰηξεϑιβα πδὶ ρατί οὗ 
[06 σΟὈΠΊΓΥ. 
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ἴοννεῦ δορεβ οἵ τῆς τηουηΐαίηθ οὗ [6 πογίῃ-ννεϑί 
Ρογιίοη οἵ ᾿μάδῃ, δροαΐ ἔνγεῖνε τλ1|65 ννεϑί οἵ [γπι58 16 πὶ 
(ατονθ). “ἀα- Ε-παρε," σοῃίτγαοί. ἔογ ἀα-᾿ Ε-πα-γ1»2 (18 
ἴνὸ ἐουπίδίη5), ργορὈΪν (Π6 βᾶτης 85 Επαγίπι (αεη. 
ΧΧΧΥ. 14), νν οἢ ννὰ5 οἡ {Π6 τοδά ἰγοπὴ Δα} 4πὶ ἴο 
Τἰπιηϑίῃ. 

Νεῦ. 35.--ς-. γαγριώά," 8εὲῈὲ χα. 32. “᾿“4“-αλμέίαν," 

ΧΙ. “56-ξάδά" (Ὠξἄρε), πεαῦγ ἴο ἘΡἢδϑαδηλη!Π1, 
ννῆεγα [δε οοῃραΐῖ Ὀεΐνεεη αν δηᾶ (ο]ἰδίῃ ἴοοϊκ 
ΡΪαοα (1 ὅ8η). χνίϊ. 1); [ογε θεά ὃν Ἐεμοροδῃ (2 
Οἤτγοη. χί. 7), δπὰ ἰδακεη Ὀγν [με ΡΒ 5.1πη65 1 ἴῃς 
τείσῃ οὗ ΑΒΖ (2 (βγοη. χχν!. 18). [{ 15 πιεηοηεά 
ἴη ἴῃς Οποϑηαςί. ἀπά ον ἢς ὨΔπΊε ϑοςοοίῃ, δηά ἀδϑοσιρθοά 

8ἃ5 ἴνο ν]]Ἕαρεβ, ἀη ὈΡΡΕΓ δηά Ἰἰονεῦ, οὴ (ἢς τοδα ἴο 
]εγβαίθηι, ἀροιΐ εἰσῃξ οὐ Ὠΐη6 τη1165 ἔγοπὶ ΕἸδαςῃσγο- 
ΡοΟΙ 5. Ἐορίπβοη (826. ΚΚ65., 11. 21) ἰάἀεηςῆε5. 10 ψ ἢ 
65 {- - μευεῖξεἦ, Οἡ ἴῃς βουςῃδγη 5ορε οὗ δ αάν 65-δυηνχί 
(γον [μ6 να]]αν οἵ ἘΠ4ἢ, ἴῃ6 ϑοεης οὗ (οἱ δίῃ 5 
ἀδδῖἢ), ἃ π}]6 βου ῃ-νεσί οὗ γῆ. ᾿“:-26- φαΐ, 

566 ΧΙ ΙΟ: ΤΠπουρῇ ἰἰ 5δεπὶ5 ἴο ἤᾶνεὲ Ὀδθη ἴο [ἢς 
Ὠογίῃ οἵ [πε βῃερῃεϊδῃ, ἡεαὰγ Βείῃ-ἤογοη, γεῖ Επβε 5 

δηα Τεγοπλα βρεᾶκ οἵ ἰξ δ5 ᾿ἱγίηρ θεΐψεε (ἀνὰ μέσον) 
ΕἸευςΏΘγοΟροΙ 5. δηά [εγιϑδ]ε πηι, 2.4., ἰατῖ μοῦ βου, δηά 

ἴῃ [6 πιοιιηίαίη5 οὗ ᾿ἀδῇ ; θυΐ Ρεγῃδρ5, πΚὸ ΘοΚδοῇ, 
Αρδεα, εἴς., ἴῃεγε ννὰβ πιοῦαὲ ἴδῃ οἠς ρίδοες οἵ {8 

5816 ΠδηΊ16 (τονε). 
ψεῦ. 36.----“ δάα-᾽α-γα-γῖη2᾽ (Όνψο ραΐε5), πιεητὶοηεά 

ἴῃ σοηηδοίίοη ψι τῆς ἀείεδς οὗ ἴῃς Ῥἢ1]Πϑ.η65 δῇοσ 
τῆς ἀξαίῃ οἵ ἀο]φίῃ (1 5δι. χνι!. 52) ; 1 ννὰ5 ννεϑβί- 
νατὰ οὗ ϑοκῆοῖ, δπα ρεῦῆδρβ ἰἀδηΐζοαὶ μι ΤΕ]}- 
Ζεαοθατία οἡ αάν ε5- ϑυηχ (ΚοΡ., 810. ΚΚες., ἰὶ., 16). 
«“;,4-ἀλῥε-1ζα-γῖρε" ((νοΐοϊ ἃ ογηδηγθη), πὑπκηπονη. 
“ ζαρ-Ο“ἀλέ-γαλ" (ἴ[λε βῃεβεροοῖβθ),, ἀρραγθηῖν ἴῃ (ῃς 
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οαϑβί ρατγί οὗ ἴῃς βϑῇερμοίδῃ, θεσαιθα Αζεαδῆ, ϑοκμοῇ, 
εἴς,, ᾶε τηθδηςοῃδα 50 Ῥείογε (νεῦ. 35); ρεῦῇδρβ ἴῃ8 
ϑδὴ6 85 ἴῃε ἀεάεγοίἢ ἴακεη Ὁν (ῃς ῬἢΠΙ σε η 65 ἔγοηι 
ΑΖ (2 Ὁἤγοῃ. χχνιῖ!. 18), (δο Και), αηά δ5 [6 
(φάτις οὗ [6 Οπμοργπαςσί,, οἰ αϊο ἴδῃ Κοπηδῃ Π11165 

ΒΟ. ἢ οὗ Π)΄οβρο 5 (1 ἰγά44), ἀηὰ ἰΔ4επι|δεά ὃν [11Ευϊ. 
Οοηάεγ ψῖ τὴς ρῥγαβεπί σα 7εαΐγεά (αί. Εαρώο. 
μμκά, πα, βϑβεεῖ χνὶ). ἀἀατονε {πίηκ5 (πὲ [(ἢ6 

Ηδεῦτεν ψογά μογα ψ ἢ (ἢ6 γί. ᾿πάϊσαῖθ5. ἃ 5ῆεερ- 
Ὀτεράϊηρ Ἰἰοοα! ἐγ. 80. {πε [ο]]ονίησ νογὰ ἀα'ἀδέ- 
τὸ-(Πᾶ-νἱπὶ (ἔννο 5ῃεερίο 45) 15 ςοηπηεοίεα Ὀγν (Π6 ϑερί. 
νὴ ἐπα ρῥγεοεάΐϊηρ, δη4 τεηάογεά αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς. 
“ Εομγίφε7, εἴζίος" : ΤῊ σογγεοΐ ἡ ογ ἰ5 δίζεδη, Ὀυΐ 

(Ὧ6 ἐἰϊἰβογεραηον πᾶν Ὀ6 εχρίαϊηθα 845 1Ὦ νεῦ. 32, οὐ 
(α΄ ἀπέτγοιῃαν πὶ τᾶν Ὀ6 ἰαἰζθη 85 ϑυποηγίῆουβ ψ (ἢ 
ἀεάεγαῃ (Κἰπιοβί, ἀπά τηαγρίη οὐ Αὐτῃ. Ψ εγβ.). 

ψεῖβ. 37-4ι (5δοομαῖ (ὐγομῤ, οογέαίρῖγρ “ἦε 7 οτυηΣ 
ἦμ ΐε Μιααζε ογίοη 97 11ε “ὁ λεῤῥεοίαῆλ).-----͵ετ. 37.--τ: 
“ 7, ηρι," Ῥτγορ ὈΪν [Π6 σδπλεὲ 85 158- 4-δη (ρίαςε οὗ 
ἤοοκϑ, Μίςδῇῃ ἱ. 11), ϑδυρροβεά ὃν Κηορεὶ ἴο Ρὲ [ες 
ταΐης5 οὗ Οἰήγόεί-65- ϑόηαΐ, αὶ ἰ{π|6 που οὗ Βεῖ- 1 τίη 
(ΕΙδυἢεσορο θ). “ Οὐ δα-«“λαλ" (μεν) : Ασοοογάϊηρ 
ἴ(ο ἴῃς Ταϊηυά τἢς6 5π1|4}165ὲ οἰΐν ἰη [π6258, Βανίησ 
οηἷν δέν ἤοιιϑεβθ, ρεύμαρϑβ πε ϑδπὶῈ δ5 {πε “αθα οἵ 
Ι Μᾶδοο. νἱϊ. 40, 45, ἃ ἀαγνβ Ἰουγηον ἔγοπὶ (δζΖεα 
(αεζεγ), δηὰ {ἰγίν βϑίδαϊα ἔτοπὶ Βεϊμῃογοη (Τ᾿βερῇ., 
Αππέφ., κὶὶ,, το, ὃ 5), ῬᾷῈ τε δῖε. πηκηόννη (ατονε). 
“Κρ -ἀαἰ- αὐ" (ἴονεσ οὔ (δά), ὑππκηοόνῃ, πουρἢ 
Ῥεγῆαρϑ “7ε)εφέ, ἔννο τῇ 1165 ννεϑὲ οἱ Αϑοδίοη (τονε). 

ψεῦ. 38.----“ δ δηαη" (Ἤοὐσυπιθεγ- ἢ 614), ροϑϑιθὶν 
Τῆμα, ανουΐ [ἄγοα χλ]]θ5. ηογίῃ οἵ 7Τε]1-65-ϑαῆθῃ, ἰη᾿ 

τἢς πηαγίτἰπης Ρ]αίη οὗ ῬἢΣ] σε, δουτῃ οὗ ΕΚήοη (νη 
ἄς Νε]άε, 1ἰ., 160). “Ζα»ι-.7115-2 61." (ἴῃς Ἰο[ν Ρ]δςε) 
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ἃ Ππᾶπια ρίνεη ἴο τηῆϑην ρ[δοθβ (566 χί. 3). [{ ϑίοοά, 
δοοοζαίΐησ ἴο τῆς Οπορεταςζ,, Ὠογί οὗ ΕἸΘυΠΕτΌροΟΪ 5, 

Δη4 τᾶν Ὀ6 ἰάἀεητίοαὶ νυ τ [ἢ6 ργεβεηΐ 7 )ἴ-6ς- Πγεἦ, 
[ῃ6 ΒΙδησοπο-σαγάε οὗ ἴπ6 ογιβαάογ (δὴ ἂς δ ε]άς, 

ατονε). “γοφ-ιμκ᾽ δὲ " (“ βυθάπεα ὃν ἀοά," ἔογ δὲὲ ΠΕΡ», 
ἔτογῃ τί. ΠΏ, ἴο βεσνθ), ργόρδῦὶν πϑᾶῦ ἴο 1, Κῆϊϑῃ, Ρυΐ 
πη ἰδοονεγεά, Ῥοβϑίθὶν ἴῃς γυΐπ5 Α εζζμαησᾷ ἴῃ τῃδΐ 
παίρσῃρουτῃοοά (Κορίηβοη, 11]., ΑΡΡ. 126). 

εῦ. 39.---Οἡὐ α-ξἠδελ δπὰ ᾿Ερἠ- δῆ 8686 χ. 3; 
ΠΘδΓ ἴο πεδτὴ ννὰ5 “.δοζ-φαίζ᾽" (΄ 5ϑνψε!]ηρ στουηά," τί. 

ΡΥ, ἴο 55 .)Χ0 σὶ! 10), [86 Ὀἰγίρίδος. οὗ (6 πιοῖΐπογ οὗ 
]οϑβίδῃ (2 Κίηρϑ χχίϊ 1, νΒογα 10 ἰ5 νυ τε Βοβοδίῃ 
ἴη Αυίῃ. Ν εγβ5.) ; 516 πηκηοννη. 

γετγ. 40.----“Ααὐ-ὀδη" (“ἃ Ὀοπά," τί, 29, ἴο Ὀιπά),, 
Ῥογῆαρβ (πε σγυΐη5 οδ]1εα Αἰ μόειδελ, αροὰΐ ἴδῃ πλ1165 
βοιῖῃ οὗ ᾿'Ερηϊοη, δηῃά οῆσε ἃ ἴγοηρ ἰογιποδίϊοη δηά 
Κεν ἴο [ἢς6 πιουηίαίποιι ρ85565 (νη ἐἜς Μεϊαε), 
θηοε ρύόραῦὶν {6 πᾶπη6. “Ζαιἤομας," ϑερί. 
Λαμὰς, Νυὶρ. Ιμομεηηδη : ΤὨϊγίγ-νο οορίεθ Πᾶνε 
Ὀρπῦ, ἀπ μεῖε Α. Ν. “ΠιΔῃπιᾶπη." [1 ἰ5 ποῖ τηβπιοπεά 
ἴη (ῃε Οπμοριαδίϊοοθ , Ῥεταρθ πον (ἢ6 τιϊηεα 516 
οΔ|1ςἀ ε-1 α΄όη, ἀϊἰδοονεγεά Ὀγ ΤΟΡΙον (γε αηα67- 
μ710,, Ὁ. 129), ἃ {π||6 δου οἵ Βεϊ- τίη. “Αἰ .- δά " 
(ροῦν Ἄσοπίγαοϊεα ἔγοτῃ δ Ξε ὅῃ3, ἃ Μ8}}, ρεγῃαρςξ 

85 τηδάε οὗ σοπιραοίεα οἷν (( ηΐ. 1Ϊ. 9), δηὰ ὥ"Ο (( 65. 
1.42.), λοῖ τηξηἰοηδα ὃν ΕἸιϑεΡῖ5 δηα [εγοηηθ, ποῦ γεῖ 
αἰθοονεγεά Ὀν δὴν ἰαΐεσγ ἔγζάνε!]οσ. Ῥοβϑίθὶν ἴο Ὀ6 
ἰουηά ἴῃ 7 ὐτίολῖς, 5.5.Ε.. οἵ Βεϊς- τη (νη ἀ6 
ψεϊάς, 3.65., 0, Ρ. 157; ΚεΙ)). 

νει. 41.-“ Ο'ἀλδογδίλ" ([ο]45), δρραγεηῖν ποῖ {παῖ 
τείεγγεα ἴο ἴῃ νεγ. 36, θαΐ 1ἢ [6 πιἀά]6 ρΡοτγίίοη οὗ 
τῆς Ἰον ]δηα (5ε6 Κ σαὶ). [Ιήεὰξς. (οηάδε βυρραϑίβ ἴΠῈ 
Ρταβδθηΐ νη]ᾶαρσε Δ αΐγαδ, ὩθὰΥ Ὑαρηδῆ, 845 ργοροββεά 
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αἶθϑο ὃν (οἱ. δναγγεη, ΚΕ. (κα, Ξ5ιεεῖ χνὶ.). “Δ4}- 
Ἰαράδη" (Βουβε οἵ Παροη), δοοογάϊηρ ἴο ΟἹ] γῖκ᾽5 822. 
Αἴας Ὀεΐῖνψεεη Ϊορρα δηὰ 1νάάα ; ρεύῆδρϑ ἴῃς 8εῖ}- 

εἰρας αν νἱϑιοα Ὁγν ΤΟΌΪΕΓ οὐ δὶβ ἰουγίἢ ᾿Ἰουγηονυ. 
Αποίποῦ ἴονῃ οὗ ἴΠ6 βαπιθ δὴ τνὰ5 οἡ ἰῆς Ὀογάεγ᾽ 
οὗ Αβῆεγ (χίχ. 27). ““Μα--»πα" (ρ᾿βαβαπῇ) : Ῥγοβδ- 
ὉΠ Λα’ ἄνισοί, δου ἢ οὗ Ἐδι]θἢ,} 8δ8 ργοροβαά ὃν (οὶ. 
ναΐγε, ΚΕ. Τῆα σἰτυδίίοη 15 συ δ ῦ]ς (δῖ. (οπάεστγ, 

ΚΑΙ., αῤ, Ξσῆδει χν!.). ““αφ-φέ-ὐλαλ," 5εὲ οῃ χ. 10. 
Ψεῖθ. 42-44 (71 1γα (γον τη ἦε δορί 97, 1}ε 

͵λεῤἠείαλ).----Ἄ7 εν. 4.12.--.. 1όἠ-παλ," Χ. 29. “᾽Ε-1ε»ν" 
(αρθυηάδηςε) δηὰ “᾽.53--ζαη" (ϑῃηοῖκ6) νεγα δἰζεγιναγαβ 
σίνεη ἴο ἴῃς Θἰπηεοηϊαβ (Χίχ. 7). Τῆς ἔογηιεσ πηᾶν 
6 1ῆ6 54πΠ|6 45 Τοοῆδη ἰῇ 1 (ἤτζοη. ἱν. 32, δῃὰ ἰς5 
τηθητοηθα ἔννίος Ὁν Επιβεῦρῖι5 (Οποριαςί.), ΜὮΟ α͵530 
σοηδι565 1 ἢ Υ δίγ (νεσ. 48. Τῇ ἤϑήὴης ἢ85 ποῖ 
γεῖ θεθη σεγίδιη]ν ἰἀεητΠεα ἢ Δὴγ Ἔχ ϑίηρ᾽ γοπηδίηϑ5, 
ΡῬυΐ Νδη ἀθ ν}εῖάε πεαγά οὗ ἃ 7:2|-.,4:11α7 ἴῃ [ἢ 15 ἀἴτεοο- 
τΙοη (ατονας, δηλ 5 16. 7)1εΐ., νο]. 1.), δἀῃὰ τῆοσα 
τοορηῖίν 16υϊ. (οηάοΥ μᾶ5 ϑυρραβίεα [ες ταΐη 6.4 ἐγ, 

πδαῦ Βεῖϊῖ Πρ τίη, οἡ ἴῃς ννεβί, 8ἃ5 ἃ ϑβα( ϑίδοίογυ ϑἰζιια- .Ἅ 
(ἰοῦ. ᾿““λαρ ἰΒ ρεῦῆδρϑα ἰἀθηϊῖοδὶ ἢ 4Χ.0γ- αολαπ 
(1 ϑδη. χχχ. 30), δηά νι ᾽4.)γὲη (7οβῇ. χχίὶ. 16); ἴἴ 
νγ5 ΟΠ6 οὗ {Π6 οἰτ|65 οὗ {π6 ῥγίεϑδῖβ (1 (γοηῃ. νί. 50), ἴῃ 

[δε βου οὗ ̓ υἀδῇ, οἡ πε Ὀοτάεγ οὗ ἴῃς Νερεῦ (ατονε). 
Νεσ. 43.--.-- γε ἤ-Ἰαοὐ" (Ὠ6 ψ 1} οΡΘη), “᾿“4.:-παλ᾽" 

(οἴ, νεσ. 33), δηὰ “ ΔΜ ιέζεζόλ᾽" (σαγγίβοῃ, ογ βίδιίου) νὰ 
ποῖ Ῥεδη ἀϊβδοονεγεά. [Ι}0ω. 1τἢ6 Οπμοπαςί. ἃ “ ΝΕαϑΙ " 
5 τηδης[οηδά 845 βϑενθῇ οὐ Ὡ1η6 τ1165 εαϑί οὗ ΕἸευςογο- 
ΡΟ] 15 (Βεῖ- τη), θεΐννεεη ἐπὶ οἱἵν δὰ Ἡδρτοη, δηά 

' Μα:ζκϑᾶ ἴῃ Αὐτονβι τ᾽ 5.226 2 97 0067: 5 γγ2α (ϑουΒοτγη) 
85 ᾿γίηρ ἴο ἔῃ ποτίῃ-οαϑβί οὗ Υθθηδϑ, δηᾶ βουϊῃ- δϑβὶ οὗ 8, ἰῃ 
δὶ 5 δἴεσνατγαβ [6 ἰοτιτίῖοῦυ οὗ Πδη. 



254 ΖΗ͂Ὲ δΟΟΙΧΙ͂ ΟΥ᾽ 7Ο5}ῦ3ϑ3σα. [“ΠΗΑΡ. Χν. 

πον οα]]εαὦ Βε-Νύβιρ, οα {ῃ6 ΝΥδαν ε5 ϑύγσ. Τῆς 

ροϑβί(ίοη, πονενεγ, ἰ5 δπιοηρ ἴὯ6 πηουηΐδίηδθ, γαῖθεῦ 
(δη ἴῃ [ες βῃερῃεϊ δῇ. 

Νετ. 44.---. ΟἽ -ἰαἦ" ([οτίτθϑ5) ; ργορδῦϊν πϑαῦ ἴο 
[6 Ὀογάεγβ οὗ ἴῃς ῬἢΠΠΙ5Επ65 (5866 τ ὅ4ηπι. χχη. 1) ; 
ταθης οηρά αἴοεγ [μ6 οαριϊνίν (ΝΕεἢ. 1. 17) ἘΕπ56- 
Ῥῖιι5 δηά [ϑγοπια ἀθβογίθε [{ ἰῃ της Οπογμαςζ. ἃ5 εχ ϑείηρ 
υπάθγ {Π6 πᾶς Κηλά οἵ (είϊα, ἴῃς ργεβεηΐς Αἴζα, 
δρουΐ εἰρῆξ βοπηδη τη]]65 ἴο [ῆ6 εαϑὶ οὗ ΕἸδυτἤθγο- 
ΡΟΪ 5, οἡη πε τοδά ἴο Ηερτγοη ; Ῥιυΐ [5 ροϑίτίοη, |κῈ 

(δἰ οὗ Βεϊ[-Ν 5: (νεῖ. 43) 15 ἀηοηρσ ἴῃς τηουηΐϊαίηϑ 
οἵ [πάδῃ, δπά ποῖ ἱπ [6 βῃερβοίδῃ, δηά, ἐμεγείογε, 15 
Ὀτοροεϊν τεϊεοϊεα ὃν Και] (οσηερεσμξ. ἐπ οο). “426- 
φέόλ᾽" (ἄἀδοεῖς, Μίςοδῃ 1. 14), Ρεῖπαρβ ἰάδηςίοὶ ψτἢ 

Κι ΖΌῃ (ἀξη. χχχνί!. 5). Τῇῆε τυΐηβ οὗ Αἰ μερόδελ, οτ 
Κερᾶρα, 4 ρἷαος ψἢ 4 ἰουηΐϊαίη δρουΐ ἔνα Ὠουτΐβ 
βουςἢς-ννεϑὲ οἱ Βει-}Ὀγίη, πᾶν πλατῖς (ἢς οἴ (ΕΟΡ., 
ἱϊ. 391). “241“-γέ-ςλαλ᾽᾽ (οί οἱἷν, ἅφ., πον, “ τηδῦ 
ΜΟΙ ἰ5 δ ἴῃς Ποδά ἢ), οὴς οἵ ἴῃς οἰτ65 ἰογιβεαά ὈΥ 
ἘΕΠοΡοδπὶ (2 Ογοη. χί. 8); πεᾶαῦ ἰ Α534 ἀείδαίεά 
τη6 ΕτΠϊορίδη5 (2 (Βζοη. χίν. 9) ; πιεηκίοηδα ἴῃ [6 
Μδοοδραδὴ νναΐβ (1 Μδςο. ν. 66), δηάὰ ὃν οβερῆιϑ 
(4 πί|ῖφ., χῖῖ., 8, ὃ 6, χίν., 4, ὃ 4) ; ἀεϑίγογεα ὃν [με 
Ῥαγιῃίδης Β.Ο. 39 (ΑἸ μέφ., χίν., 13, ὃ 9ο. [πη (δε 
(ουγί ἢ σοηΐαγν Επιβερίυ5 δηά Τεζοπης (Οπορεαςί,, 5.υ. 
“Μαβογδ᾽) τηδηίίοη 1158 γὰ] Π5 85 ἱἰγίηρ ἴψο Κοχηδῃ τ1165 
ἔγοηὶ ΕἸδα Πεγορο] 5 (Βεῖ.-} Ὀγ1η}), δη ἃ νν]οἢ ἀρρθαῦ ἴο 
σογγοϑροπα ψ ἢ τῆς “74αγαςἦ, ἀϊδοονετεα Ὁγ Ἐορίηϑβοη 
σιϑῦν. οἵ Βειϊξ-"ἰτίη (16. Κδς., 11., 67, 68). 80 
ΤΟΡΙοΥ, νη 46 Νεϊάθ, δηα ἀτονο. 

. Αοσοοτάϊηρ ἴο (σοῖκὶα (οἢ 1 58π|. Χχὶὶ!. 2) 1 ν85 ἃ ἰοννῃ οἢ ἃ 
βίθορ ἢ1]1, ονου]οοκίηρ [Π6 νδ]]οὺ οὗ ΕἸδῇ, οἵ [ῃ6 Τογθθίηίῃ, ἃ 
βῃοτσῖί Ἣ βου ἢ οὗ Ηογϑίῃ δηᾶ Αἀυ]]}δτ (..92012{75 τὐτζᾷ ἐλ Δη6έο, 
νο]. 111.). 
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γεῖβ. 45-47 (βοιγίά Ογομβ: 71εὲ 7Ζοιυμς ομ {λδ΄ 
αι είίηο (οας).-τττζ τ. 4.5.--. ΕἘφ-νόμ," 5866 οἡ χι]. 3. 
“7 ἀαμρἪζε7ς," 1.6., ΠΕΓ 5:1 4}16Γ ἴοννη5, ἀθαροηάδηΐ οἡ 
ἜἝἜατδη, [6 οαρίΐαὶ], ἀηά ἀϊδίίηος ἔΓοηλ ἴῃ6 ὩΣΤΥΠ, εη- 

οἸοβυγαβ, οὐ ραϑβίογαὶ ν} ]ᾶρα5. 
ψετ. 46.----τρν, “ ἀγα τυοσεναγας." ΤΟΥ, “ μῤοη ἐλ 

οἵας ο" “"4ς.-αδαάδ," 5εεὲ χὶ. 22. 
Ψετ. 47.---. ᾽,4.2-2αὐ,᾽ 5εὲ χ. 41. ὙΡΌΌΩΣ, οὗ, νεῖ. 4. 

Εογ δῖ) βΒβουὰ θὲ γεδά {πε Οὐτί ὅτ, νυ οἢ 5 ἐοαπά 
ἴη τῆς δηοίθηΐ νεογϑίοηβ, απ ἴῃ πλοῦα ἤδη δν Μ55. 
Ὀγ 52), 886 οἡ χἰϊ. 23. Νοίε ἔμαὶ (δίῃ (χί. 22) πὰ 
Ἔμαειδη (Χι}. 3), [Πουρὴ ποῖ πδηιεα ἤεγα, εγα 1η- 
οἰ ἀ6α ἴῃ [15 τεγγοσν. ὍΤῆε ηὐρεγ οἵ ἴἢ6 ἴοννη5 15 

τοί πηδης οηθδα δί ἴῃς δηά οἵ [ἢς [15ἴ, 5 ἢ τῃαΐ οὗ [ἢο56 

ρτθοδάϊησ, Ὀεσοδιβα ἴμεν ψεῦα ῥγόρϑΌὶν 511} πη [ῃς 
Παπάς οἵ [πὸ ῬῃΠΠ5η65. [1 ἔδοῖ, τῆς αἰπίτγιςς οὗ Ρἢϊ- 

᾿Ι5ι14, που ρ ἢ αϑϑίσηθα ἴο [πάδῃ, ννγὰ5 ἢενεῦ βυθάμπεά 
Όν ἴἴ (δες χίϊ!. 2, ῃοίβ ἢ). 

εῖβ. 48-6ο (716 7Τοιυης τη 1016 ΞΠὴ 2 Ορμη17 7} 
Ιῖυϊασα ἡπίο δῖ. (Ογομῥ5).--- [15 ἈΠ] οὐ πηουηίδίη 
αἰδέγίος οὗ υἀΔἢ εχίεπαθα ἔγοῃ ἴπε Νερερ ἴο (ἢς 
Ῥγτοδὰ νναν, Βει[- Ηδηΐηβ, αρονε [Θγιιϑαὶ απ), δηἃ ννὰ5 
Ῥοιιηάδα οἡ ἴδε ψεϑῖ ὃν ἴῃς ϑῃερῃείδῃ, αηά οἡ τῆ 
οαϑὲ ὃν {πῸ ν]] ἀθγηθβ5 οὗ ᾿ς. ΤΗδ ἢ1]1]5 ἀγὰ Ἰἰπ|6- 
βἴοῃθ, δηά ἰῃ [6 πεὶσῃρουτῃοοά οὗ ΗἩδρζοῃ σγίβε ἴο ἃ 
Ιανεὶ οὗ 3,0οο ἔεξεϊ αἀῦονε ἴῃ 5888. Οἡ {ἢεἰγ ἴορϑβ δῖε 
ΟΝ τι!]η5 οὗ δῃοίθης τοννη5, ἀηα [ῃοῖγ σι δος Ὀδδγῦ ἔγασθς 

οἵ ἔογπηεσ νεσείαίίοη. Τηε ἀϊδίγιοῖϊ, ἢονγανοῦ, 15 ποῖ 
50 ΠΊΟΝ ἃ τερίοῃ οὗ 115, ἂ5. ἃ ρϑηΐὶα τπαυ͵ἱαίίησ 
[40 16-ἰηά, οσυΐ ἰηἴο ᾿ηϑυ4ϊςα ροτγίοη5 Ὀγ ἄξερ γανίηθ5. 
(ϑεε Ῥοτγίει᾽ 5 826. Αἴας, δηὰ δίδη]αγν᾽β δῖ. αμαῖ Ῥαΐ,, 
Ρ. 161, εἴς.) | 

ψεῖβ. 48-51 ({1γε: Ογορῤ 97 Εέσυεμ ΖΤοτυς οη {{6 
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“5»2}- ἵζγες1).---- ον. 48.-- δ α-»δγ" (“ἃ 5μαγρ ροίηϊ 
οὐ ἴβογη ἢ), ἀπκπονη, ἐπουρἢ ρεσμαρϑ ργεβογνεά ἰῃ {ΠῸ6 
τυΐης5 οὗ ζγκ» διλαςγπογαάζ (ἈΟΡ., 1|., ΑΡΡ., Ρ. 115). 
Ετοπὶ ἰΐ5 τηδηϊζίοη, δἱοηρ ν ἢ Υ αζίγ, Θοκῆοῦ, δπά 

ἘΞΠίεγηοίῃ, ἰτ τνὰ5 ργόρδΌϊν εἰρῃξϊ οὐ ἴδῃ τη]]Ὲ5 βοιτῃ 
οὗ Ηεργοη (ατονε). ὍΤἤογα ννὰ8 ἃ ἴονῃ οὗ [ἢ6 ϑδπΊε 
ΠαΙ6 Οἡ [δε πηοιυηΐδίηβΒ οὗ ἘΕΡἤἢτγαΐπι (Τάραϑβ χ. 1). 
γαΐ-12) (Βεϊρῃί, τί. ἼΠ5, “ἴο θῈ ονεῦ δῃηά δϑονε ᾽Ὅ, 8]- 
Ιοϊἐδ ἴο {πῸ ργίθϑίβ (Χχί. 14), δῃά οηδς οὗ {δε ἴοννῃβ 
ἴο ψῃϊοῦ Πᾶνα βεηΐ ἃ ρίσεϑδθηΐ ἰγοπὶ [ἢς 9ρο1]} οὗ 

ος ΖΙΚΙαρ (1 58π|. ΧχΧχ. 37); ον «421727, ἴεη πη 1]65 δουίῃ 
οὔ Ἡεῦγοη (Βορ., 426. δς. ἱ., 494-5). “ 56-ξλθλ᾽" 

(α Ὠεάρε), ἴῃ τῆς νναάν-ε)- Κ͵Ἴ 411], δροιὲ ἴξη τηΐ]ες 
ΒΟ ἢ -ναϑὲ οἵ Ηδρτοη, Ῥεαγίηρ {{Κὸ τῆς οἴμοῦ 50- οι ἡ 

(Χν. 35) ἴμ6 παπλε οὗ δε - ϑκευείζξο (τονε). 
νει. 49.--“ Ὠα-παλ᾽ (ον ]δπά, τέ, 1), ἴο θὲ ἰοψ), 

ΠΚηονη, {Ππουρἢ ρῥγοραθὶν βδουϊῇ οὐ βουίῃ-ψεϑὲ οὗ 
Ἡεροη. ὅδε ν]]Π]ᾶρὲ ἠάληαξ ἴῃ ἴῃς ἴον 8115 ἀρρεαᾶγβ 
8 5 {40Ὁ᾽]6 ροπίτίοη (116. (οηα6γ). “Ο1γ-γαϊά-5α»- 
παῖ," 5366 ποίε οἡ  ὉΠηϊγ ἰῃ χ. 38. 

Ψεγ. 50. -- ᾽23-παδέἧ᾽" (58ε6 οἡ χί. 21), πογίἢ-ϑαϑί οὗ 
ΘΟΚΒΟἢ πᾶ ουζῃ-ννεϑσῖ οἵ Ησδργοη. “᾿᾽1ς{-{ δὰ" 
(ορεάϊεηςα, τί. "9 }), οἡ ἴῃς εαϑξί οὗ ϑοκκοῦ δηά Απδθῇ : 
οδαςφά ἴο ἴδε ρτγίεβίβ (Χχχί. 14; 1 (ῇβγοῃ. νἱ. 5.7), οὔθ 
οἵ ἴῃς ἰονψηβ ἴο ψῃϊοἢ αν! 5εηΐ ἃ ργεβεηΐ (1 58Π1. 
ΧΧΧ. 27), ἢον .455--ϑεηηα, ϑενθὴ τη ]]65 δου οὗ 
Ἡδρτγοη, 8η ἱπῃαδιϊεα ν]]αρα ἢ τεαπγαίηβ οἱ ννα]]ς 

δηα οὗ δὴ δῃοίεηϊ σδϑδίὶα (ΚοΡ., 52ὁ. Κας., ἢ, 204- 5). 

“;,4.-πὖγι" ((οπηΐαϊη5), [6 ΗςΡ. 9, σοηϊγαοίίοη ἔου 

ὮΝ Ὁ, ἢον εἰ- Οὐμευεῖη, τὰς τυΐη5 οὗ ἃ ν]]ᾶρα βου οὗ 
ϑαηγια (ΚοΌ., 526. ΚΚό5., 11., 204). 

ψεῦ. 51.--- 6 τἢγϑε τοννηβ τηθηςοηδά ἴῃ (ἢ 5 νϑῦϑε 
6 πηκηονῃ. “ Οδ-δἦφη" : ΤΏργε 5 ποίῃίηρ ἴο οοη- 
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ηεοξ ἴ ἢ 6 (σοϑῆθη τηθηζὶοηδά ἰῇ χΧ. 41. “ (Κό- 
δ," (ϑαῃάν, ἔγοπιὶ δῖπ, 58Πη4), οδάβδά ἴο {πε ργίεϑεϑ 
(Χχί. 15), οδ]]δα ἨπΠ]εη (Αὐΐῃ. Ν εγβ., τ Οἤγοη. νἱ. καὶ 8). 
Αποίμεσ οὗ ἰῃῆς. βαπῆθ ἤδῇα ἰῃ ΜοδΡ (76Ὁ. χινηΐ, 21). 

«σγοίδα" (εχῖϊς, τ, πῦ, ἴο ετηϊργαῖθ), ἐπε δἰγίῃρίαςς 
οὗ ΑΒ ΒορΒεὶ (2 58πι. χν. 12), δῃά [ἢ6 ρἷδοβ οἵ ἢΪ5 
ἄἀδαΐῃ (2 8). χνι]. 23). [Γἰδθαΐ, (οηάογ {Π1ηΚ5 ἰἴ πιὰν 
ῬΓΟΡΔδΙν θὲ {μ6 τυΐη γάζα, ἴῃ ἴῃς Ἡδρτγοη πιουηίαίης 
(δαί. Εξαῤίώνγ. ξηρά). 

ψεῖβ. 52-54 (5 εοσμαῖ γον 97. Τοτνης ἴο 1} ΠῚ 
97 116 Δ ον τη ἐδε Οὐηρέ7»}) ἀγομμαῖ  ἤοδγορ).----- 
γέεκ. 52.--“᾽,4:-γδδά᾽" (ἀταθι58) ; ϑερῖ. ΑἸεχ., ᾿Ἐρέοβ, 
δΔηα ἀεϑογιροά ἰῃ της Οπορμαςί. ἃ5 ἃ ν!]]ασα ἴῃ Πᾶγοιηᾶ 

(26., ἴ᾿ο ἴδε βου), οα]]16 4 Ετεππῖηα. [ΙΕ ἢδ45 Ὀεεη 
᾿ἸΙάδηπΠθεα ὃν δὰ, (οηάογ ψι [ἢ6 ῥγδϑεηῖ τυ! 67 
Καῤξἧγεῆ (Ραΐ, Εχῤίογ. ξιεπα). “Δ ή:πηαλ᾽ (5116 ηςε), 
ΡτοῦδΟΪν 449- απο, ἃ ταϊηεα ν]] ρα, 51 Χ 1165 ϑουῦτἢ- 
νγεϑί οὗ εργοη (Κοῦ,, 826. 65. 1., 212). “᾿Ἐς5λ- απ᾽" 
(ϑ ρροσγί), οσοισβ ἤθῦε οηἷΐν, δῖα ἁἀπκηονψῇ. Κπηοθεὶ 
σοη͵εσξιγεβ {Παΐϊ 1 15 ἃ σοτγυρί τεδάϊηρσ ἴογ ϑῃειηδ 

(αι Οβγοῃ. {ϊ. 43), θβοάυβε ἴῃε ϑερί, γεδάϊηρ ἰ5 Σομά, 
δηά ἤξηςθ ἢ οοπηροῖβ 1 νΙ (ἢ6 στυη5 οἱ «2222, οἡ 

{πΠ6 βου οὗ αυθὴ (Κεῖ). ὅο 1 ἴδυῖζ, (οπάεσυ: 
“Ῥοϑϑίθ)ν [6 σγυΐϊη 65 ϑζγέα, πδαῦ Τα πγδῇῃ (δηλ), 
βδουτῇ οὗ Ἡεδρύοη. ΤὍῇα οἰζαδίίοη 15 ϑα(ϑίδοϊζογυ, δηά 

1ῃς 51ἴ6 δηοίθηϊ." 
γεγ. 53.--ς. γα-πήηε" (5Ιβερ, ἤοτη Ὠγ), ἴο 5] τ] Ρατ): 

Τ]πκηονῃ ἴο Επβερίυ5. δπὰ ΤἜγοσης (Οπορμαςί) ; ῥὑτο- 
ῬΑΌΪΥ πε ν]]Π]αρὲ Δερὲ Λαΐ»ι, εαϑὲ οὔ εργοη (1ἰεαΐ. 
Οοηάετ). “Δέι-:αρ-ῥώ-αοἶ " (Ὠου56 οὗ {πΠ6 ἀρρὶἜε ογ 
οἰϊγοη), πον 7722, ἀρουΐ ἔνε τ 1165 ψψεϑὲ οἵ Ηδρτοη, 
Ώσγα ἴπεγα δἂύὲ οἱΐνε-ρύονεβ δηά νἱηεγαγάβ (ΚΟΡ. 
Δι16. δ». ἴ.. 71). “᾽.4.-»λδειφαλ᾽" (ϑιτεηρῈἢ) : ῬΥΟΡΔΟΙΓΥ͂ 

17 
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(ῆ6 ϑατὴη6 85 ἰῃαΐ ἰη χί!. τ ; Ὀυῖ αἰδεϊηςί ἔγοιῃ ἰΠαΐ ἴῃ 

ΧΙ. 4. 

ψεῦ. 54.-- Οὐερπ-ίαλ.᾽" (ρεύθαρθ ἦφ. ὅγζύ. “ἃ 
ἀείδηςε," οὐ “ἃ ρἷδος οἵ 1ἰζαγά 5), ὑπκηόονη. “0Ο7- 

γαϊλ-.3.γ-δα᾽," 5εε ῃοΐε οἡ χ. 3. “ 7:2-᾽ δγ " (ϑῃη41 6595), 
ἘΠΚηοννη, ἔίογ ἴῃς. Ἴϑῖοσγ πιοπιοηθά Ὁν Επβορία5 
(Ομοριας,.), ἢ νηοῦ Ἐοϑβεηῃ. ψουα ἰἀδηςν [ξ, 
νὰ5 δεΐννεεη Αδἰα δπαὰ ΕἸθυΠΕΓΌΡοΟΙ 5, αηα ποῖ, 845 
115, προ [ἢς πηοιιηΐζαΐϊηθ, πθαῦ ἴο Ἡδῦτοη. 

ψεῖβ. 55-57 (72γα σγομ 97 712», Τοτυης, ξαςί ο7 

ζζοσε τη ἐἦε ἔπυο γεοδαηρ Ογομῤοδ, αμαὶ πεχί ο 1ζ6 Τ72- 
4167716.5).---- εὐ. 55.-.--“24124- μ᾿" (ἃ ἄμε]! ησ), σανα 115 
Ὠδῖὴς ἴο {πε νη] άδγηθ55 50 οδ]]εα (1 5δπ. χΧ χη !. 24) ; 

5 ἴῃ6 ταϑίάεηος οὗ Ναὶ (1 ϑ5δῃ). χχν. 2) ; πονν 
,αξρι, οὐ ἃ σοηΐςδὶ 811], εἰρξ οὐ πῆς πι1165 βοιςἢ-Θαϑί 
οὗ Ηεργοη (τονε). ἀασϊκία (οη 1 ὅπ). χχίδ. 24) 
βαγβ (δῖ 1 ψὰ5 δρουξ ἥνε τὴ1165 δοιἢ οὗ ΖΙΡΏ, δπά 
ἰά ἴῃ ἴῃς γανίηθϑ οὗ ἃ ἢ1]] οἱοβδα Ὀγ, νι ϊοῆ γίϑεϑ ἰῇ ἃ 
στεδΐῖ Ὠυτρ οὗ τοςκ, 2,887 ἔβεϊ αῦονε (ἢε 566 (}79}0375 
«υἱέ ἐλε Μ1ὀίσ, νοὶ]. 111. Ρ. τ6γ; “ἴα 97}, αίεείζηο, Ῥαὶ. 

Ευηά ὅϑύυτγνεν, 5δῃεεῖ χχν.). “211αγ-η»εο" ((πιτ{ἃ] 8614), 
Ὧον Κκγρημί, ἃ {{|6 ἰο ἴ[πΠ6 πογίῃ-ννοϑί οὐ Μαΐῖη. [ἴ 

15. πηεητἰοηεα 45 {πε ρίδοας ψῇεγε ΝΑΡδ] δηά Αδίραϊ 
Παά {ῃεῖγ ροβϑβεϑϑίοηβ (1 ϑαῆ. Χχν. 2), δ)ηά ΨψῇοΓα 
Κιηρ Τ02Ζίδῃ δὰ 5 νἱπεγαγάβ (2 (βγοη. χχνὶ. 10). 
[η {86 της οὗ Επ5αΡίυ5 δηά [δγογης 1 ννὰ5 [ῃ6 5εαΐ 
οὗ ἃ Ἐοπιδη ραιτγίβοη (οπμοριαςί). 11 ἤρσιυγεβ ἴῃ τἢς6 
νναΓ5 οὗ (6 ογιϑδάθβ, Πανίησ Ὀεθὴ πεία ὃν Κίηρ 

Απλδιγίοῖϊκ ἀραϊηϑδί ϑαϊδαϊη, Α.Ὁ. 1172. “Ζϑρλ," ἰτοπὴ 
Π}} (υηπ564), ΡΥΟΡΔΌΪν 2.9. 33}, ἴο ἔονν (Ατβ}.), ἴο 
Ῥογίονν (( 8] 4.), πεὰσ ἴο [6 νη] άσγηθθθ 580. οδ]]εά, 
νηοῦ Ὀανίὰ βεά ἔτοπὶ 5811 (1 δηλ. χχίϊ. 14, 
ΧΧνΐ. 2, 3), ἰογ δε Ὀν Ἀδποροδῃ (2 (ἤτγοη. χί, 8) ; 
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τον 72 Ζ172, [ἄγεα οὐ ἴουγ π11165 σοι τἢ-Θαϑί οἵ Ηθῦτγοῃ ; 

1 1165, ϑαὰγ58 Ἀοδίηβοη (11., 191), οἡ 4 ἰονν 81] οἵ τιάρα 
Ὀοΐνθοη ἔννο 5η14}} ννδάϊθϑ, νϊοἢ σοπηηηλεηος ἤοῖα δηά 

τη τονατά [6 Τ)εδά 5εα. Αποίμεσ ΖΊρῃ ἰ5 [Πδξ ἴῃ 
νεῦ. 24. “ γῴη-ιαλ" (“ οςἰτείοῃῆεα ουἱ ΠοῸπὶ Π9}), 
Δἰ]οἐεα ἴο [πε ρῥγίθϑίβ (Χχί. 16), ἀββογι θεά ὃν Επιβε 5 
(Οπογμαςί.) ἃ5 ἃ νεῖν ἰαύσε ν]αρο, εἰσῃίθεεη Ἐοπηδῃ 
ΓᾺ165 βου ἢ-οαϑὲ οὗ ἘΠΕ Πογορο β, πονν Κγμΐα, οἷοβα 

ἴο Μαΐῃ δπά Κυγι! (Βοβίηβοη, αἀγονο). Ἐεϊδηά 

(Ραΐ., 870) ψουϊά ἰάεπείν ἰς ψ τ τῃ6 πόλις Ἰούδα 
τηθηςτοηδά ἰη [Κα 1. 390, ἃ οἷν ἴῃ ψμοῇ Ζδοπδγίαβ 
τεϑίάεά, Ἰούτα μανίηρ ρεύῆαρβ Ὀθθη οπδηρεά ἰηΐο 
Ἰούδα, εἰπε ὃν εἴγοσ οἵ ἔπε ἰαχῖ οὔ ἔοσ δι ρῃοην 5 
5αΚ6. Βιεῖ (ἢϊ5, [ῃὨουρἢ ροϑϑίθία, 85 ποῖ νεῖ Ὀεθη 
σοηβτγηηγεά Όν δὴν ροϑίζίνε ενίάεπος (ατονε ; 566 αἷϑοὸ 

ΑἸΟγ 5 ποΐβ οὐ [|Κὲ ἱ. 30). 
γε. 56.---“ γ σ-γϑ Εἰ" ((οά 5ον5), ἔπε παϊίνε ρίδος 

οἵ Απίποδῃι, οης οὗ αν ̓ 5 ψψίνεβ (1 58ηϊ. χχν. 43); 
ῃοΐῖ ἴο Ὀ6 σοηΐοιπαάδα ψῇ [Πε6 Ὑ1ΖΙδαὶ ἴῃ [Π6 ρ]δίη οὗ 
ἘπΞάγδείοη (Χνί.. τό, χίχ. 18), Ὀὰχϊ ργοόοῦρδῦὶν ἱγίησ 
βου ἢ-οαϑὶ οἵ Ἡερτοη. 80 δε ὕνο ἰοϊονίηρ ἴοννη8. 
“γγοφ-5 αγ7Ὼ2ι" (“ Ὀυγηίησ οὗ [πε ρεορῖε," (ἀδ5., 1δα.; 
ΟΥ “ροββεϑϑθά Ὀγν [Π6 ρβορίβς, τί. ΠῚ, ἴῃ ϑυτζ. ἴο 
ρῬοϑβθββ, (δβ. ἰη 77}165.), 16 δῖα ἀπκπονη. “Ζα- 
μδ-ιαρῖ, 866. οὔ νεῖ. 34; ΡὈεῦῆαρβ ἰάεηξζίοδὶ στῇ 

͵δαηῆα οὐ Ζαπήίαζ (ἈΟΡ., 820. Κες., 11., 204, ποῖε), 

τηδητοηθα ὃν ϑεεΐζεη (δίδει, 111.,, 29) 858 Ὀεΐον 
ϑρηυΐα οἵ Ζα-ηυ᾽δῇ, δηα ἀροιΐ ἴθ πιο φουτἢ-Θαϑί 

οἵ Ηεορτγοηῃ. 
ψεῖ. 57.---. λαφ-Οα-γὴ2" (“τῇς ἰδησς, ἀε5.; οἵ 

ἔγοτῃ ἴ, ἃ πεϑί, [ἢ δ᾽ υδίοη ἴο [15 ροϑί[οη, ατονελ) ; 

δῖα ὑηκηονη ; ροϑϑίθὶν [ἢ6 584π|6 85 ἤμηβίη, ου ἴῃ6 

βου ἢ-εαϑὶ οὗ Πδρτγοη (ΚΟΡ., 11., Ρ. 449). “Οτδή᾽αλ᾽ 
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(8111, ἃ παπια ψῃϊοῃ ὑπάργ ἀἰβδγεηξς ἔογπια οἴζεη 
ΟΟΟΌΓ5 ἴῃ δοπρίαγο. Ηδῖα ϑυρροβαά ὃν Ἀορίηβοη ἴο 
6 ἰἀδηξίοαὶ ψι ἢ [6 ν]]ασα οἵ γ)εδαΐ, οὴ ἃ ὉΠ] ἴῃ {8 
ιν δὰν εἰ-Μυβυγγ; Ὀαΐ [ἢϊ5 βἰτυδίίοη νου] εκ ἴοο ἔδτγ 
ἴο ἴη6 ποτγίῃ-ννεβί (5βεα Κι αὶ] 2» ρε.). Τί ννὰβ ἀοιθί655 
ὯδᾶΓ ἴο Καγγηξὶ (νεῦ. 55) δηά {6 οἴπεγ ἴοννῃβ ἴῃ [ἢ!5 
στοῦρ. “Ζ2»γ-παἦ," ποῖ ῆδι πχεηϊοηδά ἰῃ νοῦ. 10 

(566. ποῖα), θυῖϊ ῥγοόρδῦϊν ἰῆ6 βδϑαηὴβ 5 ἰῃαΐϊ ἱῃ ἀξεη. 
ΧΧΧΥΪΝΙ. 12. διι1ῖ6 υπάϊδοονετγεά, 

Ψεῖβ. 58, 5ο (δομγί Ογομῤ, οἡ ἦε ΜΜΝογίζ ο ἦε 

ἐαεί-»ρ:621107166]).----- ατ. 5 8.--- (καξ εὐ" (ἰτα} ] !ην, 
τί, 53Π), σ4 1164 ἴῃ πε Οπονμαςί. “ΑἸα]α Ἰυκία Ηδτοη." 
1 511] τείδίη5 [ἢ6 βϑαΐὴθβ ἤδίηθ Ηδὶμαΐ οὐ Η αἶμα], δηά 

ἰ5. δρουίξ ἔοιιτ τῇ 1]65 ποσί οἵ Ἡδεῦγοη (ΚΟΡ., δ αζον διό. 
Κ65., ἴ. 281). ΑΔ ἰοηΡ, 514 ὃν ἴῃς [εννβ ἴο Ὀὲ ἰἢδί 
οἵ {ες ῥγορμεῖ [οηδῇ, 15 ἴο 6 βδδῆ διηοηρ [6 τυ ]η5. 

«Ἀδιλ- δὴν" (Βουβα οὗ τοοῖ Ὦ, οηβ οἵ ἐπε ἴονῃβ ψῃϊοἢ 
ἘεΠοροδηὶ [ογβεά (2 (μτγοη. χί. 7), πηεπίίοηβαά ἴῃ 
Νεῆ. Π|. 16, δΔηά ἰη 1 Μδος. ἱν. 209,66, νὶ. 7, 26, 31; 

2 Μδος. ΧΙ. κα; δοοογάϊηρ ἴο [Ὀοβϑαρῆυ5 (“4 μΖφ., ΧΙ. 5, 6) 
[ῆ6 οἰγοηρεβὶ ρίδοθ ἰπ 411] 1υδα; πον 25211-.5 27, 
πογίῃ-εϑῖ οὗ Η δ]! (Κοῦ., 1... 277), δῃα σοτητηδηά- 
ἰησ ἴῆς τοδά ἴο Βεούβῆθρα δῃά ἨἩδροη. Νεαῦ (ἢς 

ΓαΪη 5. οὗ {ῆ6 ἴοννῃ ἰ5 ἃ βρτίηρ, Αἰῃ εἀῃ- γαῖ, ν ]οἢ, 

'ἴ ἴῃς ἐδγνϑ οὗ [εγοπὶα δηά ἰἸδΐε, ννὰβ τεσαγάξά δ5 (ἢ6 

1 Ῥτοτὴ ΒΚ, Ζ.φ. 33, ἴο Ὀ6 ουτνϑᾶ 1Κ6 δὴ δῇ, γθηοα 33, 
βοιηθί ίηρ βίρρουβΒ. ΤΣ ψοτγά ΠΡ3 15. πανεσ δρρ]!ϑᾶ ἰο ἃ ΒΙρῊ 
ΟΓΥ δχίθηδοθρα τηουπίδίῃ, {κ6ὸ ΤΘΡαΠοη οΟΥ δ᾽ηδὶ, ΨὮ16 ἔγομῃι [5 
τοοί 1{ 15 ραγίου ιν ΔΡΡΙΙΟΔΌ]6 ἰο {πΠ6 μυμηραα οἵ τουπαδα 1115 
οὗ Ῥαϊ]βϑίπα (ϑίδηϊθυ, 5222. σρα 2 αΐ., Ῥ. 497). 

τς 3 Βοοί ὭΝ, το ὈΙπᾶ ἰορσείμοσ. ΤΠ Ἰδδαϊηρ 1ᾶ64 οἵ [μ6 ψοτά 
15 ΒίγθηρΊ ἢ δηα 5011] }, δηα 1ἰ 18 ΘοοοΓα! ΠΡῚΥ ΔΡΡΙΪθα ἴο τοοῖϑβ, 
ἱγγεβρθοίϊνα οὗ {πϑῖγ μερί, μεῖρηΐ Ὀϑίηρ ΟἿΪγν ἴπ οπα οἵ ἔψοὸ 
04565 (48 Νυρ. ΧχΙ. 9; Ῥβδὶπι ᾿χὶ. 2) δϑϑοοϊδίθᾷ νὰ (μ6 
ψοτα (ϑίδῃϊθυ, 222. ρα αΖ., Ρ. 498). 
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50θη6 οἵ ἴπ6 Ῥαρίίϑηι οὗ [μ6 δυπυςῃ Ὀγ ΡΒΠΡ (Αςίϑ 
ν1}1.)}, θὰ 85 Βεϊ -ϑῦγ 15. ἠοῖ ἢξᾶῦγ [6 τοδα ἴο (δΖᾶᾷ, 
115 Ἰερεηά 15 ἱπηργοόραῦϊθ. “Ο'αλόδγ" (Ὠεάρε οἵ νν4]]), 
[ῃῆ6 Ὠοπιε οὗ Τοείαῃ δπὰ Ζερδάϊδῃ, ἔνο οὗ αν 5 
τηϊὶρσῃηίν ἤδη (1 (ἤγοη. χὶΐ. 7); πονν ργόρδοϊὶν 7642}, 
Ὀεΐνεεη Βε]θἤεη δηά Ἡδρτγοη (ΕΟΡ., 1|., 283 ; 

ατονε). 
Ψεγ. 59.--“ 2414-᾿ α-γαΐλ᾽" (΄ « Ρΐδοβ πακβϑά οἵ ἔγεεβ," 

γί. π, ἴο Ὀ6 Ὀάᾶγα) : Επυδβεδίι5 δηά Ϊογοιλα τηεηίίοη 
ἴῆᾳῳ, Παπης (Οπμπορμαρέζοον, “ Ματζοῖῃ ἢ), θὰΐ ἀο οί 56επὶ 
ἴο ανε Κηονη [πε 5116. 1 εξ. (οηάογ νου]Ἱά ἰἀδητν 
1 ψι τῆς ργαϑεηΐ ν]]ᾶρα 5212: ζγγκγμαγ (ας, Ἐαρίογ. 
Ἐμημά, αῤ, ξῃεες χχὶ). Ῥεγῆδρϑ, ἃ5. αἀζονε βισραϑίϑ, 
16 ψοζά τηῆδν 6 ἀεγίνεα ἔγοτη ΠΡ, ἃ σᾶνα, 5ΐη68 
σαν 5 δί6 ἃ οδαγαοίογ δίς ἰεαΐασγε οὗ [ἢ6 τηοπηΐδίηοιιβ 
ἀϊδίσιοῖβ οἵ ῬαϊεϑίίπθαΚ “}δι- α-πόδίζ " (Ὠουθ6 οἵ 
ΓΕΘΡΟΊ56 ΟΥ̓ οὗ βοῇο), ρεύῆδρϑ ἴπε τηοάδγη 2611-.44.2ηι1)51, 
ἢδαῦ ἴο Η]10] δῃά Βεῖι-ϑὰγ, ἀϊδοονεγεά ὃν ννοϊοοίί, 
δηά νἱἰ 56 ὃν Ἐορίπβοῃ (ἰϊ., 28 1). “᾿ΕΕΙφόρ" ((οά 
τῆς ἐουπάείοη), αυϊα υπϊζηοννή. Ηρδγε [86 ϑερί. 
ἰηβογίβ ς δ ργομῤ οὗ εἰενδβη ἰονηβ, ψ Ὡς ἢ ἰὰν ἴο [ἢ6 

1 ψιΖ., Θεκὼ, Ἐφραθά: αὕτη ἐστὶ Βαιθλεέμ, Φαγὼρ, Αἰτὰν, Κουλὸν, 
Τατὰμ, Θωβὴς (οΥΓ Σωρὴς, (Ὁ. «4 162.), Καρὲμ, Ταλὲμ, Θεθὴρ (Βαιθὴρ, 
(ο΄. 4. 16χ.)}, Μανοχώ. ΟΥ [656 Θεκὼ, [ῃ6 γν611-Κπόννῃ Τοΐζοα, 
ΟΓ Το Κοδῇ (ρ᾽ἰοῃϊηρ, 56. οὗ ἰβθηΐβ8), νγὰ8 ἴῃ 6 ποῖὴβ οἵ [ῃ6 ψ 156 
ψοΙΏΔη ὙΠῸ ἰηἰοτοοαρα ψ]Ὸ Ὀδν!ᾶ (2 581). χῖν. 2), δπᾶ οὗ [88 
Ῥτορμεί Ατηοϑ8 (Ϊ. 1), ΠΟ 15 5αϊ ἃ ἴο αν Ὀθθη Ὀυγι δᾶ ἴμεσα. 1 
ν 845 Του εα Ὀγν ΒδΠοΡοδῇ (2 (τοη. ΧΙ. 6), δηᾶ 5111} ᾿πμδὈι θᾶ 
Δέον [)6 οδρίϊνιν (ΝΘ... 111. 5, 27); ποῦν Ζεζμαᾷ, οπ ἴῃ ἴορ οὗ 
ἃ Ὦ1] οσονοσθα ψιῖἢ δηῃοϊθηΐ συϊη8, ὕγο Ππουγα ἴο ἴῃ6 βδουῖζῃ οὗ 
ΒοίμΊθῆθη. ᾿ἙἘφραθὰ ([τυϊ{{8]}, Ζιφ. Βέ(-16- θὰ (Που86 οὗ 
Ὀτγθδᾶ; ἄβδη. χχχν. 190, σχὶνἹ. 7; ας ἰν. τ; Μίοδῃ ν. 1). 
7Θτομηθ δπα ]βοὴ οὔβεγνα ἰῃδί [ῃ6 ἔἵννο ὩΔΠ)65 ἢδνα νἱ τί 4} 
1ἴῃη6 δδπ6 τῃηθδηϊηρ, ἃ ΝΟ ΨΏΙΟΝ 15 ἔδανουτοα Ὀγ ϑίδηϊου᾽ 5 
ἀεοβϑοσρίίοη οἵ {86 ποῖρῃθουσίηρ σοτη-Ηθ]48 (.522. απο Ῥαῤΐ., 
Ῥ- 164). Φαγὼρ, πον ΕΑΡΆΌΙ, ἃ ΠΘΔΡ οὗ τυῖηβ βουϊῃ -νοϑί οὗ 
Βειμιθῆθῃ (ΚΟΡ., 2 4267 4᾽τὉ. ΚΦ 65., Ρ. 275). Αἰτὰν, ττιῖίθη 
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ῃοσγίῇ οἵ {πε ργεσξάϊηρσ σγουρ, δηά βοιίῃ οἱ [ει 54] 6 η]. 
ΤὮϊ5, δοοοτάϊηρ ἴο Μαιγεγ, ΗἩδηρϑίθηθεγρ, δηά οἴμοίϑ, 

τν85 8η διρδίίγαγν ἱπίεγροϊδίίοη οὗ ἴῃ6 ϑδερί. Α5, μον- 
δνοῦ, ἰδ ἰ5. ἀπ! Κεὶν τὲ [ἢ6 νηῖεγ οὗ τῆς Βοοϊκς οὗ 
7οϑῆυα βῃουϊά πᾶνε ογιἰεἀ {πες ἢδηλε5 οὗ ἴῆε ἴοννῃβ 
᾿Ιγίηρσ ἰπ {15 Ἰοοφ! εν, δη 85 ϑοπιε οἵ ἴμοβϑε ἴονῃβ " 
ΔΙΘ 511} δἰαπάϊηρ οὔ 1Ϊἢ πιΐίηβ, 1 νου β5θοηὶ ΠΊΟΓΘ 

Εἴδι (2 (μτοη. χὶ. 6), οπα οὗ ἴῃ οἱ1165 ξοστε θα Ὁ ἈΘΒΟΌοΔ ; 
1ὴ6 ὨΔΠΊ6 15 51}}] τθοορη θαῦ]6 ἴῃ “425-44 2247, Ὀεΐννεθη ΒείΏ16- 
δὴ δῃᾶ Ῥῃδαροῦ (ΤΟ Ϊοσ, Φ 26 Ῥἤαρά., ὈΡ. 88, 89). Κουλὸν, 
ηον Αἰ μέογϊοζ ; ἰάθη πε α ὈΥ ατονα δηᾶ οἴμεῦβ ἢ ἘπΊπΊδὰ5 
(Κε6 χχὶν. 13), ἃ σοϊοην οὗ {πε ἘοπΊδῃβ, ΨΏΙΟΏ 845 βυο ἢ νγὰ5 
Θχϑιηρίθα ὈΥ ἤπιος ἔτοτῃ Ὀδιηρ᾽ 5014 ([1οὁ5ἘρἈ., .8εζ. “μ4., νἱϊ. 6, 
8. 6); ἔουγ Δηᾶ «ἃ 4] π|1165 ννεβί οἵ [γιβαίδη. Τατὰμ 15 υη6]5- 
οονογοᾶ. Σωρὴς, ὑροη ἃ Πᾶρξ οη 1ἴΠ6 βουΐῃ οὗ ΝΥ αγ Αἷν, πονν 
5471, ἴθῃ 11165 δαβί οἵ ᾿γιβδ] επί. Καρὲμ, πον 417: ΚΑ 47 672, 
ἃ ἴᾶτρα Ηουτ ϑῃϊηρ ν]]]ᾶρ6, νο ΠουΓβ ἰο 1Π6 νναϑί οὗ [οι βϑίθιῃ, 
ἢ ἃ Εταποίβοδη οοηνεηΐ, ἀδαϊοδίθα ἴο ομη {Π6 Βαρίϊϑβί, ἴῃ 
1Π6 πη 416, δηα ἃ Τουπίφϊη (ΕΡ., 11., Ρ. 141; “526. 65., Ῥ. 271). 
Γαλὲμ, ἃ ἀἰδτοηΐ ρίδσθ ἔγοτῃ ἴῃ 6 Οδ]]}1πὶ (158. Χ. 30; 1 54Π1. 
Χχν. 44) ψ ὩΪΟἢ 1ΔΥ ποσίῃ οὗ γι ϑίθπ, ῃ [16 {τρ6 οἵ ΒΕΘη]δπλίη. 
Βαιθὴρ, τοῖν :ΖΖ67,, ἃ 51Λ4}1, αἸΤΙΥ ν]]Π]ᾶρθ, βουϊῃ-ναϑὲ οἱ [εσὰ- 
ϑδίθτῃ, ψ ἢ 4 Ὀδδυί] Βρτίηρ δηα σαγάθηβ διγαηρδα 1 ἴθσσασθβ 
οἢ {86 ψγϑϑί βῖορε οὔ {πε αν Βιἰϊοσ (ΚοΌ., .92ὁ. Ψ6ς5., Ὁ. 266). 
ἽΠΙΞ τηϑδῃ8 ἃ ““βϑοίΐοῃ " οἵ “" αἰν1βϑίοπ,᾽᾿ δῃὰ 15 δρρ δᾶ ἴο ἃ 
σουπίτν αἰν!ἀεα Ὀγ τηουηΐδ] 5 δηα ν]16γ8 (566 (δηίΐ. 11. 17), δηᾶ 
118 186 ἴη6 ομδγδοίΐεσ οὗ {86 σουπίσγυ δρουΐ Βείμοσ (Κοητγδαα 
Εὐττογ, ϑαραεγίηρε ἐλγορά Ζαἦ., ἢ. 192). Μανοχὼ, σοη- 
7εοἰυτεᾶ ὈΥ Κηοθε] δηᾶ οἴπετβ ἴο Ὀ6 [6 884π16 ἃ85 Μδῃδῆδίῃ ἴῃ 
τ (τοη. νη]. 6, 23ῃ ἰἀθητποδίϊοπ ποΐ σοπμϑι ἀδγθα βαί ϑίδοίογν ὈΥ͂ 
στον. (566 ου ““" Μδῃδῆδίῃ ’᾿ ἴῃ π᾿ 5 526. 2) 2ε2.). Τί ταν 
Ῥοϑβϑι θῖν, 5β8ὺ85 [16 υϊ. (οπᾶθτ, Ὀ6 {Π6 νἸ]ᾶρὸ ΜΑΙΠδῃ, βου ἢ -τνοϑῖ 
οὗ Το πιβαίθπι, “Τ᾽ Ῥαϊηρ οἴζθη ρυΐ ἴογ “Ν.» 

᾿ ΚΕΙ] τοι ῖκβ 1 845 ἃ οἰγουμηβίδηοα ψογίηγυ οὗ σοηϑβιογαίοῃ, 
ΔΑ ομδ οὗ πο {π||6 ᾿ἱπηροτίδῃςσθ, [μδ΄ ηοΐ οηδ6 οἵ {πΠ6 ρσ,ουρ5 οἵ 
οἰἴ165 Ποσίο πδηγθα, ΘΙ τΔΟ65 ΔηΥ ρᾶτί οὗ [Π6 σουπηίσγ Ὀοίνεθη 
ΒΘ ΖΓ 8δηα ἀδάογ οἡ [Π6 οΠ6 5146, δηα [ΕΓ 5416Π1 οἡ [86 ΟἾΠΘΥ, 
8 5Ρ806, Ζ.6., οὗ ἀθουΐ ἔνεῖνε οτηδη Π11165 ἴῃ δ ρτῃ, δηᾶ ποδυΪν 
ἴθῃ ἴῃ Ὀτγοδάϊςῃ. Ὑεῖ, ἰο 1υᾶῥρε ἔγοτῃ {π6 οἰοβθῆθβϑβ ἢ ΜΙ ΟΝ 
16 ψ οἷα οὗ [Π6 τδηρῈ οὗ πηοιηΐδίη8 85 βίῃ ἀ 64 ἴῃ οἴου ρϑτίβ 
ΜΠ οἰτ165 δηα ν1]1ᾶρ65,1115 ΡΟ Ο551016 [Πδἱ [ῃ6 ΟὨΪγ οἱ165 ψ 1 
[815 βΒρᾶοβ βῃουα ἢδνβ Ὀθθη {Ππ6 ἴῆγχαα τηθηϊοηβα ἴῃ νοσ. 50. 
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ΡῬΓΟΌΔΌΪς πὶ [ἢ6 εἰθνεη πδπΊεβ Ψαγα οὐἱρίηδὶν ἰη τῃ6 
Ηδεῦτον ἰοχί, θὰ ννογα οὐ ες Ὁν 4 ἐγδηβογροῦ, ῇο 
τηϊϑίοοκ [ῃΠ6 ψοσζά ἸΠΥΠ δὲ [6 οπά οἵ ἴῃς πιϊβϑίηρσ 
ῥᾶβϑᾶρὲ (“ εἰενθὴῆ οἰ[ἰ85 δηά τῃεῖγ ν] ] ρα) ἴοσγ τς 
5ΘΔΠ|6 ψογά αἱ (6 οπά οὗ νεῖ. 59ς. 90 ΚΓἰΙογίςιϑ, 

Οδρε 15, Κῆοροὶ, Καὶ, αν, εἴο. Τϊ5. οχμηἰβϑίοηῃ 

πιυδί ἤανα Ὀεδη οὗ νεῖν δηοσϊεηΐ ἀδίθ, βίηοα [6 ϑερί. 
15 ([ῆ6. οηἷγ οἠδ οὗ [πε δποίεηϊ νεγβϑίοῃβ ἴῃ νηοῦ [6 
ΓΩἰβϑίηρ' ρΡαϑϑαρα 15 ἐουπά. 

ο΄ Μεγ. 6ο (4 δεεά Ογομῤ ο77 Ζτυο Ζοτυης ρα οη ἐξα 
οΝογά- ζεεί Βογάεν ο7 7μααη).----- ΟἹν-γαΐλ-.Βα-᾿ αἰ," 8εῈ 
να, 9, ἱΧ. 17. “Ζα-Καδ-ὀαΐ " (ΤΏ 6 ταδί), υπἰζηοννη. 

Ῥοϑϑίθὶν {πὸ ταΐϊη Αἰ μόδα, ψεϑὶ οἱ Βει-ἰρτη (161. 
(οηάεη. 

Ψεῖβ. 61-62 (71.646 7Ζοτνης ἐμ ἐζε ἤγρίάογησος [71ωἢ- 
ὅαγ] δείτυεσῃῃ ἐῆε Μῆομρίαϊης ἀμ ἐΐε ρα .56α).----- 
ΤῊΙϊ5 αἰδίγιοξ Ἔεχίεηάςξά το νναάν ΕἸΚγεῆ οἡ ἴδε βου, 
δηά ἴο [ἢς τερίοη οὗ Μδοῃ, Ζίρῃ, δηά Βειιεῆθη οὐ 
τῆς νεϑί. [Ι}{ νγὰβ (Π6 βδοθῆθ οὗ ᾿)ανί 5 ννδηάογίηρϑ 

(1 58π). χχ . 24; Ῥϑαϊΐπὶ ἱχι. 1), οὗ [οῆμη [6 
Βαριἰ5᾽ 5 ργεδοῃίηρ (Μαζί. 111. 1), ἀῃά ρεγῆδρϑβ οὗ ουὖῦ 
1, οτά᾽ 5 ἰεπιρίδίίοη (Μαῖίί. ἰν). Ηδτα {πεγα 15 βοδηῖν 
νερεϊαἰίοη, δηα ἴῃς [ἰπχεδίοηα δροιπάβ ἢ σανεγῃϑβ. 
ΤῇΘ 51Π141}} πυπιροῦ οὗ ἴοννῇβϑ τηδηίϊοηθα 566 π5 ἴο 
ϑῆον ἰπαΐς 1 ννᾶ8 ἢοΐ πλισῇ πλοῦ ἔδγί 6 δησίθητν 

[8η πονν ((] γος 516. Ατίας, Ὁ. τ 2). 
γες. 61.----“ 86{.-7α-᾽ α-γα- ὁ αΐἦ," 566 νεζ. 6. “23211“- 

αἦρ " (πχδαβυγαβ), ργοῦδοὶν οἷοβα ἴο (86 Τ)εδά 868, 
ΡῬυΐ υαηκηονῃ. “δ ἐλά-ζ λα" (εποίοβασγα), ἷὶῃ [δ 
᾿άδαη ἀδθεσ. Ῥοβϑθὶν {με τυΐη διερῥεδ, βαϑδὶ οὗ 

Βεΐδδην (1ἰεὰϊ. (οπάεγ, αῤ, Ξμεεῖ χνὶϊ.). Νείζμεγ 
οἵ μεθα ρΐίδοεϑ 15. πηεηζἰοησὰ ὃν Ελβοδῖυ5 δηά 
]ογοσλδ. 
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ψεῦ. 62.--- Ζαπμ-ΜιὀἬ- λαμ " (ἴῃς βοή. 5011), ςοἔ, 

Βαβϑῆδη, τππδηςοηθδαά Ὁν Ἐσβερίιϑ δηά Τεγογηῆθ ὑπάεγ 

{Πὴ6 πδηθ οὗ Νειρβϑδηῃ, οὐ Νεῦϑαῃ (οπμορμαςί.), Ὀπὲ 
115 ροϑιίοη οί ἱπαϊοδίεα, Ποῦ 85 ἰ ϑίπος Ὀεδη 
ἀϊθξοονετεά, “7706 ΟἿΐν οΓ δαἱ," Ῥτοῦρϑῦϊν ἴῃ [6 
5810 ν8]}1|δν αἱ {ἢε βου εηά οἵ ἰῆε Τ)εδά 8564 (ΚοΡὈ., 
10. Κὁς., 1. 109), ἴῃ. βδοεὴς οὗ τερεαϊεα ἀείοαίβ οὗ 

τ1ὴ6 Ἑαοηῖίεβ (2 84π|. νι]. 13; 2 Κίηρϑβ χίν. 7; 

1 Ογοη. χνὶϊ. 12; ᾿Ῥϑαϊπὶ ἰχ. 2). “ Ἔη. -«οε-αἠξ᾽" 
(6 ἐουπίαίη οὗ πὲ ΜΔ ροδῦ), 50 οδἱεά ἔτοπι [ῃς 
ΠΌΠΊΘΓΟΙΙ5 ἰθΈΧχεβ, οὐ ϑυγίδη ομδπΊοίβ, ν οἢ ἰη ἢ 
τῆς οἰ ἴῃ [ἢ15 ἀϊσίτιοί. “ὍΤΏς οδϑίϑ, ννϊοἢ [{ οσπ5 

δηγάϑὲ (ἢ6 ηδίκεά 1ἰπγλεϑίοηςα ῥγεορίςοθϑ, πλαδὲ 6 οἠβ οὗ 
[ἢ πγοϑσέ σἰγιΚίηρ ἡδίαγαὶ ΘΟΕ η 65 1η Ῥαεβίίης" (Θίδηϊου, 
δή, αμα αΐί,, Ὁ. 295). ΑΑποίθηςν 1 ννὰ5 οδ]ϑά 
(λα-!5“-ἰδδρι-α- 7 (6 ῥγαηΐηρ οἵ [ῆ6 ραΐτῃ ; ἀξη. 
Χίν. 7; 2 (Βζγοῇ. ΧΧ. 2), ίογ {6 δροΐ ννὰβ οὔποθ [ΔπΊοιι5 
ἔογ ραϊγηβ (Ρ] αν, Δαΐ. Πσί., ν., 17); [ἃ ννὰβ οὔθ οὗ 
Πανί᾽5 τείγεδίς. (1 58ῃη. Χχίϊ!. 29, Χχχίν. 1), δηά ἰᾶν 
ΠρδδΓ ἴῃς τη α]ς οὗ [ῆ6 ψεϑί δῆογε οὗ 6 εδά ὅεδ 
(ΕΖεκΚ. χινιῖ. 10) ; ες νναΐεγ οὗ {πε ἰουπίδίῃ 5 ϑινεεῖ, 
δηά [Π6 (απχρογαίαγε οὗ 1 ἰ5 81 18}: (ΒοΡ. 11., 210) ; 
πον “425 Ζῶ. 

ψεῦ. 653.----.3Ὰ5 νὰ ἀο ποΐ τεδά ἴῃ (5 Ῥοοῖκ ἰδαΐ 
7οβῆυδ οαρίυγεά [6γιιβαϊθπι, Ῥας οἡἱν ἐπδξ ἢδ 5[εν ἰϊ8 
Κίηρ (Χ. 18-26, χί!. 10), πᾶν τὨηΚ {δαΐ {π6 ὄνεηΐ 
Ἦσθγα τοίεγγεα ἴο βαρρεπεά δζογ [οϑῆιδ᾽β ἀθδίῃ, νίζΖ., 
Μ Ώεη, 85 Ψὰ τεδά ἰη Ππᾶρεϑ ἱ. ὃ, [6 {πε οἵ [Δ ἢ 
οἀρίιπγεά δηά εἰ ἤγε ἴο [εγιιϑαθπὶ. 1 15 ἔγὰς ἰῃδὲ 
τὴῆςΞ Α. ΨΝ. τεπμάδιβ (ἢϊ5 Ἰαϊίζεγσγ ρᾶϑβαρεὲ “Δοεν {:δ 
εἰταίγοι οΥ γμακσά ας 7οιρά," εἴς., θαΐ, ἃ5. Μ. ξητσν 
ἴν 61} γεγηδγίκβ, “τῆς οΥὔἱρῖηδὶ βρεαῖζβ οὗ [ἴ 85 ἃ [πίπηρ 
Ὥονν ἄοῃθ, δῃά ἰῃαΐ ϑεϑβϑ πιοϑὲ ριόῦδῦϊθ, Ὀδοδιιβα 
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1 15 βαϊά ἴο Ὀ6 ἄοηα ὈΥ (6 οὨάγεη οἵ Ἰυδαῇ ἰη 
Ῥατγίίουϊαγ, ποῖ ὈΥ 411] 15τ8ε6] 1 σξηθίδὶ, ν ῃοπὶ [οϑἤιδ 
οοτηπηδηάεα." Τῆς εδχργεββϑίοη “ ορέαϊ μοί," ἴῃ χν. 
63, τᾶν 8146 ἴο {π6 ἔδοϊ {παΐ {πε ϑἰγοηρῃο]ά οὗ (ἢς 
οἷϊν ἰὰν ψιτίη τῆς ταγγίϊοσν οἵ Βεη͵απιλίη, ἴο ψῃοπὶ 
7εθιυιβὶ ννὰβ δἱἱοιίεά (χνί. 28). ΟΥ̓ (ῃ8 Βεη͵αγηϊζεβ 
{Πποπηβοῖνεβ ἰἰ [5 βϑαϊά (Τπάᾶρεϑ 1. 21) ἰῃαξ {πεν “ ἐζα] 
μοΐ αἴγίυνε ομέ 1066 ἤεῤμοεἬος,᾽, νι ὨΪοἢ πλᾶν ἱπείπηδία 
᾿ηογίηθϑϑ οἡ {πεῖγ ραγί γαίμπεῦ [ἤδη ἱπδΌ]ἰν. Τα 
οοποϊυάϊηρ ψογάβ οὗ νεῖ. 63 αἵῈ τπηρογίδηΐ 45 ργζονίηρ 

τπαξ [ῃ6 Βοοῖ οὗ Ϊοβϑῆυα νὰ5 νυ δῆ Ὀείογε {Ππ6 Εἰπ|6 

οὗ αν (οἴ, 2 ὅδ). ν. 6-0). 

(ΠΑΡΤΕΚ5 ΧΝῚ-ΧΥΙΙ. 

72771107} 977 106 Οὐηαγερ 977 )οεεῤἧ, νὴδ., οΥὙ Εῤ΄γαϊηε 

μα οὐ 106 Παζα Τγεόες 97 απως5εἦ. 

ΤΗΒΕΒΕΕ ννὰ5 οπα ἰοΐ ἀἄγαννῃ ἴοσγ ὈῬοίϊ, ἐπὶ {μεῖγ τογιῖ- 

ἴοΥ65 πιρῃξ 6 δάϊ]δοεηΐ, ἃ5 Ὀοΐἢ {τρῦ65 ψεγα οἱ βεὶν 
τοϊαίβά. Ἡδξεηοε (1) ἴλε βουίπογη Ῥοιυπάδεν οὗ {πε 
ψνΠΟ]6 ἰογγίογυ ἰ5 ἀθβογί θεά (χνί. 1-4); (2) {πε 11πιϊ5 
οἵ Ἐρἤἢγαὶπι ἰπ ραγίσυ]αῦ (Χνί. 5-10) ; (3) 1μ6 [1π|118 

᾿ οὗ Μδηδββαῇ (χνίϊ. 1-13). ΤΗΣ ἱπμεγίίδηοε οὗ {Π688 

΄ 

{065 οοπιργίβεα ἴῃς ἰαἰγεδὲ ρογίίοη οὗ τῆε ἰαπά οὗ. 
Ῥαϊεβίίηθ, δηα [δοορ᾿5 Ῥστορῇεου οοποοδγηίηρ ἐμθπλ νγᾶ8 
ΠΠΠ|16(,, “1 εἴ {Πεπὶ στον ἰηΐο ἃ πιὰ Ὰ46 ἴῃ [ἢ τά 5. 
οὗ [ῃ6 δαγίῃ (144) (ἄξη. χ]νι. 16). 
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ΓΗΑΡΤΕᾺΝ ΧΥΙ... 

ΨΈΕΚΞ. 1-4.-.-ὅ ϑονζδογη δομημααγγ ΟΓ 1056 7ημλογζαοα 
97 7οεοῤἧς ὅοης. 

ει. 1..- 4,)ά ἐεγε αν ομἕ {δε Ζοΐ," εἴς., 2.6., [ῃ 6 

Ἰοΐ σαπια οι οὗ {π6 ἀτῇ ; οὗ. ΧΙΧΟῚΙ, 17, 24, εἴο. δὲν 

ἴ5 Βεῖα τ ὅν (κνι{|. 11), ἀπά δ᾽13 ἕακαεη ἰῃπ σοηπϑοίίοη 
ψ ἢ τῆς ννογά5. “ τομῇ [ ογάδῃ, εἴς." πιεδῇβ 4 ρογίίοῃ 

οὗ ἰαηά τεοεϊνεα ὃν ἰοΐ (εἶ. [πάᾶραϑ5 ἱ. 3, δηά (ἀδ65., 2 εξ. 
[2]. Ὁ. 165). ἢΡΙν 3, “7)7ῶ»γ “᾽6 σορς ὁ 7οσεῤῇ,᾽ 1.6., [86 
ΚΙηάτγοά {τρε5 οἱ ἘΡἢγαίπη δπα Μδηδϑβθεῆ. Ἱπ0}" 1 Ὁ, 

“)7ρο»»" 7ογάαρ αἱ 7ογίολο," 5686 οῃ χιϊ. 32. ΠΙΠῚ... Ὧν, 
«αἕ ἐ{6 τυαΐδγς ΟΥ 7οεγίεἦο φαςίτυαγα " : ΤῊϊβ ἰ5 δά ἀεά ἴο 
ταῦ πλοῦα οἰδαγὶν {πες ροΐηΐ δἵ ννῃίοςῃ τ[ῃἢῈ Ὀουπάδτιν 
οοπηπηεησεα, ΦὉπῃαε δ)] ϑοη ἰ5 ἴο {πε σεἰε γαϊεά οπη- 
ἰαἰη οδ]]εὰ ᾿Αἰη-65- δυϊίδη, Ὠεαϊεά ὃν ΕἸ ϑῆα (2 Κίηρϑβ 
ἱ. το ; ϑίδηϊεν, δήμ. πα αΐ,, Ῥ. 306). “ (70) ἦε 
τυϊἠαφγηιεδς ροΐηρ τε )7»ορ»Ὼ γογέρλο ἐρίοὶ ἐς Δ αἰξείγοῖ 
10 βείδο᾽" οὐ, ἃ56 Κα οὶ], “(ἣς νι] άογηεϑα," ἰ5. ρυΐ ἰη 

ΔΡΡροϑβιίζ[ίοη ἴο “Ἰἰοΐ " (24., ἴῃς ἰαπά οδίαϊπεα ὃν {ῃς 
Ιοΐ), 80 {πὲ [πε 86ῆ86 15, “ παιηηεῖν, {π6 ψι!}Ἂἀθγηθο5 
σοίηρ' ὉΡ ἔτοπὶ [ογῖομο," εἴο. Εογ ἃ οεγίδίη αἀἰβίδηςς 
[ῃῆ6 δουΐζπεη Ὀοιηάαῖν ψγὰ8 [ἢ ϑαγὴῆβ 45 [6 πογίπογη 
Ὀουηάδγν οἵ Βεη]αηῖη. ὍΤΠεὲ “ ν]Πἄογηε55 ἢ τπηδαηΐ 15 
{πὶ οὗ Βείπανεη (Χν. 12, νἱϊ. 2), ψΜὨΙοἢ 5ἰγείομεά 
Ὀεΐνοοη ναάν ϑυναῦ δῃά Μυΐναγ (νὴ ἀς ΨΝεϊάεὶς 
κα). ὍΟΤΆ (566 νἱ!. 2) δοσοζάϊησ ἴο ἴῃς Μαβογεῖίς 
ἰεχῖ ἰ8 βεραζαϊεά ἔγοπὶ ἽΠ73, δηά 15 γτεηάογεα 85 δη 
δοςσιι5. ὈὉῪ [6 δϑερῖ., Αὐδρ., κά (βῃαὶά., δῃά Ὀγ ουγ 

Κενβοά Νεῖϑ. 

4 ΤῆΤΣοΟΙυΡἪ ᾽᾿ (εν. γεγ5.). 

-ςσσσ- αι τα 
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Ψεῦ. 2.-- 4.,πώ 11 τυομέ ομἕ 7,γορε βείδεί 9 12: 
ΚοΙ] (πϊηκΚ5 (μαὲ Βεῖμεὶ ἤεγα βίδηάβ ἔογ {ῃ6 πηουῃ- 
ἰαίποιι5 ἀἰβίγιοϊ ἀγουηα Βοῖοι, θβθοδιβα ἰη αἀδη. ΧΧνη!. 

10, 1... (566 οη νἱϊ. 2) δἀηά Βεῖῃεὶ δε Ὡδηιθβ οἵ [ῃς 
58ΠΊ6 ἴονῃ ; Ὀυΐ ρεγῆδρ5 1ἰ ἀδηοΐαβ “ [ἢ οεγζδίη ρ]δος" 
(αεη. χχνη!. 11) ψῆεγε ΑΡγδῆδπὶ δά δεῖ ὑρ δη 
αἰΐασ, δηἃ ν ῃ]οἢ [Δοοὺῦ δἤζεοσ δἰ5 ἀγεδπὶ σδ ]εα Βείῃε] 
(μουδε οἵ ἀοά), νοῦ πᾶπηε, ρεύμαρβ οἡ δοοοπηΐ 
οὗ [15 βαποιν, 8 αἴεγναγάβ ρίνεη ἴο {π6 δάϊδοθης 
ον 12 (Ξε Ατὶ. “12 ἰῃ δι 5 826. 1εΐ.. 
“470 114 δογαφ7 97 ἐΐε 41 γεληϊε το ᾽44 αγοΐζ.᾽": ΔΝΆΕΙΠΕγ 

[ες ραϊγοηγηίς “ Ατοῆίϊε ἢ ἰ5 ἀεγίνεά ἴοπὶ Ετγθοΐ, ἃ 
ἴον ἴῃ Μεβοροίαπιία (αεη. χ. 10), πονν Εκάεϑ54, δηά 
1Π1|Ρ}165 {πὶ ἃ Ἵοοϊοην ἤοπὶ ἰἤδησα δα 5ειἰδα ἴῃ 
{Πε586Ὲ ραᾶγίβ, ο 6 οἠἷΐν πηαίϊεγ οὗ οςοπ]εοΐυζα ; 

᾿ῬοΟΒϑΙΙν βοῆς δηοίεπί ἱπάϊρεηοιιβ 06 τᾶν ὈῈ 80 
οδ]]εἀ (τονε). 7ζὉδμε ἢδπὶα 15 οἴη σίνεη ἴο Η 584], 
᾿ανίἀ᾿5 Ππά (2 ϑδπ|. χν. 32, χνΐ. τό, εἴς). ᾿.31-1α- 
γδίζ, οα]]ςα Αἰδγοίῃ- δά δῦ (σγοννῇ8 οἵ ργθαίηξβϑ οὐ 
ἰαύρεηεββ ; νεῖ. 5, Χνἱ. 13), Ρεγαρβ ἴο αἰδειηρσιίϑῃ 
1 ΠοῸπὶ ἴῃς τ{πὃὈῦ6 οὗ ἀδά (Νυῶρ. χχχίΐ. 3, 34). 

Ἐοδίηβθοη ἰάεπεῆξα ἴΕ ἢ 186 νη Πᾶρε “42ὅγα, ἵν ο 
ΤῊ1165 δουῇ οὗ Βίγεῃ (Βεεγοίῃ), ἃ {|| ἴο ἴῃς ϑβουΐῃ- 
ννεϑί οἵ Βειϊἰη οὐ Βείμεὶ (820. Κ' 5.) κἰ., 265). 

ψεῦ. 3.--..-. 716 γαῤῥέῥ{ἠ" ((τεεὰ ὃν {με 1νοτγάι)ρ, ἃ 
Ῥαϊγοηγτηῖς (δ 86, 5). Ουγ ΑΟΝ. τεηάοτϑ “ [ρῃ]εῖ,᾽" 
᾿δηά 56ειὴβ ἴο ἢανε τεραγαβά 1ξ 85 ἃ ρίασθι Νὸο ἴγδοβ 
οὗ (ἢ6 πδη)6 15 ἢον ἴο Ὀ6 ἰουμ. ἄἀαασζονα σοπ]εοΐατ65 

[δὲ ἰΐ ταν ανθ ὈῬεϊοηρεά ἴο 8ὴ δῃοϊεηϊ παίϊνε {06 ᾿ 
(Ξεβ οὔ νεΐ. 2, 8)δηά οὗ. της παπιεβ Ζειηδίαίπι), Ορῃηΐ, 
]εὈυ5). Τῆς “Ὑδρηϊεῖ" ἴῃ ἴῃς σεηδαίορσυ οἵ ἴῃ6 
{Π06 οὗ Α5ῆεγ (1 (ῇγοη. ν!. 32, 33) σδηποί Ὀ6 ἰάδη- 
ιδεά νι ἃ, “24 -εὐδ-γόμ 266 ιείλο)γ," 5866. οὐ 
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Χ΄ το. “(-20ν" (4 ρίαςβ ουΐ οΐ, ἃ ργεοίρίς), χ. 33, 
ΧΙ. 12 : αἴονα δ8γ8 ἰῃαΐ 1 πᾶν ροβϑίρὶν Ὅς ἰῇ οΥὕὨἉ 
αῦνουΐ Υ αϑῆγ, Ὀεΐννεεη [δῇ δηὰ δηλ ]θεῆ. “Ζ7οευα)αῖς 

216 σεα," 1.6., [Τοννατὰ5 (6. Μοαϊξζεγγδηθδῃ. 

ψεῖβ. σ-τὸ (ηἠογίίαποε 97 Ἐρῤἧἠργαϊ79).-----“ ᾽Ἐῤ΄-γα- 
)22»,1" (ρεγῆδρβ “ ἀουδὶς ἰδηά, “{νίη ἰδηὰ ἢ). ΤῊ 5 
ἐγῖθε ἴτοοῖκς ργεοβάβηςα οἵ [πδΐ οὗ Μδηῃδϑβεῇ, δοοογάαΐηρ 
ἴο {Πε ργεορῆθου (αεη. χἰν!. 20). [ζ ννᾶ5 βι!ρϑα θεν 
ἱποαά δά τη ἰῃ6 Κίηρσάοπι οὗ ϑαπιασγίβ. 

ψεῦ. 5.--- ΤῊϊς νεῖϑε ρίνες ἃ σοηςίβε ἀεδβογριίοη οὗ 
1ηὴ6 ϑουζῆογη Ὀουπάδιν, νος Παά Ὀδεη αεβογρδά 

᾿ τῆογα {Πν ἴῃ νεῖβ. 1-4. ΟηΪν [τῃ)6 ψεβεγῃ ἢδ]Γ οὗ 
[παῖ Ῥουπάδτγν 15 ηοίοα4, σοπηπχεηοίηρ ἔτοπὶ Αἰδγοίῃ- 
δάάαγ (νεῦ. 2. ὥὕρρες Βείπομογοῃ ἰ5 ϑδιιρδειαςεα ἴοσ 
Βειβομούοη {[λ6 Νείδεν (νοῦ. 3), ἴ[ῃ6 ἔνο ρίδοες Ῥεϊηρ 
Ὧδδᾶγ ἰορείδες (Χ. 10), δα Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἘΡΏγαί πη. 

ψεῦ. 6.---- 4 5ά ἦε δογαΐεγ τυεμΐ ομἕ ἐοτυαγαῖ 26 54α 
[ογ΄ ννεϑί] ὁ ζα»- 7:2 1-» λα (ἴ[μ6 Ὠἰάϊηρ-Ρ]αςα᾽) δϑ 
276 πογίδ" : ΤΏ πογίμεγηῃ Ὀοσάδυ 15 δα πηεαηΐ. [}ἢ [ἢς 
τεγηδίηδγ οὔ [ἢς νεῦϑα, δηά ἢ νϑῦ. 7, [15 αἸγεοίοη [το ΠῚ 

ἃ σεηΐγαὶ ροϊηΐ----Ῥεγμαρ5 ἴπε νναϊεγθῃεα ψῃϊ ἢ βερα- 
Γαΐδς [6 νναΐδθιβ νῃϊοῇ ἢον ἱπῖο ἴῃς Μεάιϊεγγαηθδη 
ἔγοπὶ ἴλοβα ἤονίηρ ἰηΐο [ἢ Τογάδῃ ----ἰ5 ἀεβογιθεα σαςΖ- 
“υαγά, ἀπιὰ ἴῃ νοῦ. 8 115 αἀἰγεοϊίζοη τυσεζτυαγά. ΚΚ Εἰ] [ὨϊηΚϑ 
τῃδΐ Ρδγθδρ5 (ἢς οτρίηδ] γεδάίηρ οἵ [πε τϑί οἰδιι56 ννὰϑ5 
“ ζοτυαγαῖς ἰῴς μπογίζ {ες ὀογαδν τὐόμξ ομἑ ἰο ἶτβὝηηθ- 

“λα. Τῖβ ἴοννῃ ννὰβ Ὀείογε ϑῇξεομαῃ, (χν]!. 7), Ὀυΐ 
{Π6 οἵα 15 ὑπκηονῃ,. 74-᾿ σ-παΐἦ- ὁ Ζ2- ἰδὲ (“ ΔΡΡγοδοῦ 
ἴο 51 οἢ," τί, πον, το ἀρργοδοῖ, ἴο πηεεῖ), βαϊά, ἴῃ (8 
Οπονμαςί., ἴο ἢανα Ὀδθη ἴθη Βοχγδῃ π11165 ἔγοηὶ Νϑᾶ- 

ΡοΪ5 (ϑίομε), δῃά ῬὈεΐννβεαη ἰἃ δηά ἴμε Τογάδῃ : 

Σ ἘΠ. ΠῺΣ (υηπ564), ΡτοΟΌΔΟΪΥ Ζιφ. ὩΠΚΡ, ἴο ΙᾶγῪ ὕ}. 
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Ρτορδθὶν πε Θῆνα οἵ ΡίοΙ]επν (ν. 16, 5), [με ργεβεηΐ 
Ζαρα, 4115: Ταηα, ἃ ὮδαρΡ οὗ τι!ϊπη5 βουτῃ-οαϑδὲ οὗ ΝδὈ]ῶς 
(ΝΘ αρο 5). “«“Ἵμπα αςοοα ὁγ 12} οὨ ἐ{6 δαξί ο7 Υα-ηὄ- 
εὐαᾷ (τε5)." ἸΠῖδ, ὨΙΟἢ 15. οπηοἃ Ὁν [ἢ6 ὅγυ., 
Θερέ,, δά Ηουδίραηξ, τεξεγβ ἰο πὸ, ψῃϊο 18. πιᾶβ, 
ἴῃ ἴογῃηῃ. 7786 Π ίη ΠΠ)), δοσογάϊηρ ἴο (65. (161.), ἰ5 
Ἰοοδὶ, θᾷς 5866 ἡδχί νεῖβθ, νῆες τἴ ον ἀθητν ἔογηλβ 
Ῥατί οὗ {6 ψογά ; δἷϑοὸ ἤθγα [ἢ6 ργεοβάϊηρ οιη 15 ἴῃ 
[8Ὡ6 σοπϑοίταος, ἔοση (ὃ 890). Ῥεγῆαρβ δε ρίδοθ ἰ5 
ἰΔἀοηζίοαϊὶ νι τῃ6 ρῥγεβοηΐ Ὑδηῦη, [γα α οὐ ἔοι τλ1165 
Πα ογ τΠ8ὴ Ταδηδίῃ- ΘΠ] Οἢ ἰονναγάβ ἴῃς δαϑὲ (ΕΟ6., 
1αΐεγ ΒΙ16. Κά5., Ῥ. 297), ννῆεγε ἴῆθγε δύβ νεσν δηοίθηϊ 

δηά εχίθηβίνε γτυΐϊη5 (νη ἀθ Νὲεῖ]άε). 
Ψογ. 7.--.-...,..-Ἰα-γδιλ." (οτονη5), ἀἰεγεηΐς ἔγοτη [ἢ6 

Αἰδγοίἢ ἴῃ νεῖβ. 2, 5, ΨΏΙΟΝ νὰ οὐ ἰἢς ϑουϊῃογη 

Ὀουηάαγν. [{ ἰ5 ργόῦδθὶν ἴο Ὀ6 βοιρῆξ ἔογ 1ἢ [Π6 

αμογῦ (Κ ει]). “70 ΜΝα-᾿α-γαλ" (Ὠδηά-τηαϊάφξη, ἀΔη156|), 
ΠῺΣ ΜΠ Π ἰοςσ ἢ ; Ρεῦθαρβ ἴῃ6 88π|6 ἃ5 Νδδίδῃ 

(1 (βτγοη. νἱϊ. 28), ἀξδϑογιρεά ἰῃ τῆς Οπμορμασί, ἃ5. ἃ 
5Π14}} ν] Παρ οὗ [ῃ6 [ενν8, ἤνε τη ]ες ἔγοτὰ 6γίσῃο, 
ῬτορΑ θῖν οἡ [86 πογίῃ-οαδί. ““Ἱκά 11 γεαοϊζεαί 10 (111. 
βίγυο προη) 7εγίολο," 1.6., [6 ογίῃογη 5146 οὗ [π6 ζοσγτί- 
ἴον, ἴογ [επίσῆο Ῥεϊοηρεά ἴο Βεη]δηλίη (χνιϊ!. 211), 
8Δη4 αἱ {ἢϊ5 ροϊπί 1 οοἰποϊάεα νυν [ἢ6 ϑουίῆογη 

Ῥοιιπάδτιν οὗ {πε ἰτρε οὗ [οβερῇ (οξ, νοῦ. 1) δῃά (ἢ8 
πογίδογη οὗ Βεη͵δπηη (Χν11. 1.2). 

Νεῦ. 8 (ἡ εείεγη Παζ ὁ ἐἦες ΜΜογίᾷ Μοιραία᾽7).-ττ 
“ Ζαρ-λή-αοὐ᾽" (α Ρ͵αςβ γα {11 ἴῃ ΔΡΡ]65), ο411εα Ἐπη- 
ΤΑρρυδοῦ (Χν !. 8), ργορδῦὶν ννεϑὶ οὗ δίομεη), δηά 
ἀἰξίίηςξ ἔσοπι ἴῃ6 Ταἀρριδοῦ ἴῃ χί. 17. “70 {ἦε τυαΐό7- 
εομ 756 7 Οα-παἦ᾿" (τ[664), Ὀεΐννβεη ορρα δηά (δβαζθα, 

1 ὙΥπιΐθη 3 ἴῃ τ1Π6 ΗΘ Ότον ἰοχί, 
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ῬοΙμαρθ ἴ[ἢ6 πχοάογῃ δίαλγ οὐ αδεαῦ, οα] δὰ ἰῃ 
Κίερεγ 5 αῤ ἴῃς Νδῆγ εἱ ἘδΠΚ. δϑίδηϊον δὰν5 (δαΐ 
ἃ Ρογίίοη οὗ [ἢ ρἷαίηῃ οὗὐ ϑῇαδγοῃ 15 οδεὰ αι αςεαὖ 
(τεβν), δρραγεηῖν ἔγοση ἴῃς Πρ ταθάς ψῃϊοῇ στον 
οὐ ἴδε Ὀδηῖκδ οὗ (ἢς τίνει (δ. πα αΐ, Ὁ. 260). 
ΠΝ, “ Ζοτυαγάς {ἦε 5εα,᾽ 1.6.. [6 Μεάϊϊετγαηθδῃ. 

ψεῦ. 9.-. πα ἐΐε οἵΐός, ἐΐες 2έασοσς τυλζοῖΐ τὐδ7ὲ 
σοῤαγαίεζν ἀῤῥογίτομσαο ἰο ἦ6 “οης οΥΓἹ Ἐῤλγαϊ»ε": 

τΡΉ3ΡΠ, Ππ| “ὴ6 βεραγαίίοηϑ,᾽" τί. δη3, ἴο βεραζαῖε, [Ὁ 
τῆς [11] οἴορ δὲ {πε επά οἵ [πε ργεοβάϊηρ νεῦϑε 15 
τειηονθϑά, {πΠῸ νεγῦ “ψεγα ἢ πδ64 πηοΐ θὲ ἰηδεγίεα 845 ὉγῪ 
ουγ Αὐἰῇ. Νεῦβ. Ὀείοσε τῆς ννογάϑβ “ ἀπιοηρ [6 ἰημοτί- 
δῆς6." Τῇε νεῖβε ἰηἀ!]οαίαθϑ ἰμαΐ ἴο [ῃ6 ἰηπεηίδηςε οὗ 
ἘΡἢγαίπη, 8ἃ5 ἀδβοσ θεά δῦονε, νεῖ δή ἀδά βεραγαῖβε 
οἰτίες ἴτοπὶ [(ἢ6 ἰεγγοῖν οὗ Μαηδϑϑοῆ, ἀοι 1655 

Ὀεοδι86 τῆς [ηπογίίδπος οὗ ΕἸρῆγαίπι) ννὰβ οἴδμογννβε 
ἴοο {{{|6 ἔογ {Π6πΠ|. 

Δεῖ. 10.---“Οτ267," 5ε6 χνὶ. 3. “762ὲν ἄγουές ποΐ 

ον," 5ε6ὲ Πυάρεϑ ἱ. 2Ζο ; 1 Κίηρϑ ἰχ. 16,} δηά οἴ, χν. 63. 
Τηϊ5 ννὰ5 ἰῃ ἀϊδορθάϊδησα ἴο (οὐ ὄχργεθθ ΟοπΊ- 
ταπά (Εχοά. χΧίΠ!. 31; Τδαῖ. ν]]. 2), δηά ν85 105{}Ὑ 
Ρυηπίβῃεα Ὀν ἰῆς οοτγγιρίίοη οὗ πΊοίδ]5, εἴς,, γίβίηρ 
ἴτοπὶ δϑϑοοίφιίίοη ψ ἢ ἰἀοἰαίετα (σε Ηοβϑα χίίϊ. 7, 8, 
ἵν. 17). Δ} "πὴ, “πα τυᾶς γεώμερα! ἐο ἦέ ἰγίδιίε ὁ, ὦ 
σαγναριί," 1.6.. Ὀεοαπλε {γι θαΐαγν ἀερεηάεηί5, ἐγένοντο 
ὑπόφοροι δοῦλοι, ϑερί. (ἢ. τ Κίπρϑ ἰχ. 21). ΤΕ 
ἀεγίναϊίοη οὗ Ὁ ἰ5 ππηοεγίδίη ; ρεῦθδρϑ {15 σοηγδοίεά 
ἔγτοτη Ὀϑῷ, ἴ0}}, {πΡαΐςα, τί, 03, ἴο πυμθεγ ; Κ6 ΠΡ, 

ΠΡ 6Γ, σοηϊγαοϊεα ἔγοπι ΠΡῸ (( 65., 2.62.). [Ι͂ὴ ψῆδί 

ἴογτη (6 {τρυῖϊα ψὰβ γεπάθγεά, νῃεῖθογ ἴῃ πλοησν, 
ῥτοάποίϑθ, οὐ δεινίςε, 15 ἀηκηόνη. 

3 

᾿ Ἤρστγε ψῈ μᾶνὲ ἃ Ῥτοοῖ [δὲ π6 ΒοΟΟΚ οὗ οϑῆυδ πιυδὲ ἤᾶνθ 
Ῥδθὴ τ τδη Ὀδέοτα {μ6 θορίπηϊηρ᾽ οὗ ϑοϊοηλοη᾽ 5 ΓΕΙρ. 
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ΓΗΑΡΤΕΕΚΝ ΧΥῚ]. 

ΨΈΚΞΒ. 1-13.--.-.ὄ 716 ογίϊογ 97, “απμασςεἦ. 

Δεν. 1.---ἰὴ τς ἢγϑέ οἰδιιβα [Ποτὲ βϑεηλβ δϑϑοίρηδά ἃ 
τεαϑοη ΨΥ δη ἱπῃμογιίδησε οὐ Ὀοίῇ 51465 οἵ {ῃῆς ογάδῃ 
νν85 σίνεη ἴο Μδῃδϑβεῇ, νίΖ., θεοϑιι56 ἢ ννὰβ [ἢς βγϑί- 
Ὀοτγη οἵ Τοβερῇ, δηἀ 85 ϑιοῃ νὰβ ες 164 ἴο 4 ἀουδ]6 
Ῥοτγιίοῃ, [15 15 ΙΓ τσ ποῖ Ὀείηρ ἰηνα! !ἀαἰεά Ὀγ 
[Π6 ργεΐδγεηςε βδῆονψῃ ἴο Ερβταῖπιὶ ὃν [δοοῦ (οἴ. Πααυΐ. 
ΧΧΙ. 15, εἴς). [Ι͂ἢ [ῆ6 5εοοῃα οἶδιιδα τείδγεηοα ἰ5 
Γηδάς ἴο {πε ρογίίοη ψῃϊοῃ {πῸ ἢ} οὗ (5 {δε 
Πδά δἰγεδάν τεςείνεά οἡ {δε εαϑί οἵ ΤἸογάδῃ. ὌῸΡ 15 
ἢτϑὲ ρυΐ δῦϑοϊ., απά ἐπε τεβϑυσηεά ἴῃ (ῃς ὃ ψῃϊςοῃ 
[Ο]]ονν5. 57) (ϑε6Ὲ ὃ 145, 2); τεπάεγ “29 37«-ξἠέγ, ἐάδ 
,γείδογη ὁ “απαςεεί, 1ἦ6 “αἰέν 97, ΟἸξ᾿ ααἀἦ, ἰο ζϊγὲ 
τυόγ6 (τ᾿ αὐ αμα δαςρἦαπμ (αἸ]οι64), δεσαμδο ἦς τυᾶς ἃ 
γῇαη ΟΥ̓ τυαγ.} Μα-Κηϊγ (8014) ἤεῖα βίδηάβ ἔογ δἰβ 
ἀεϑοεηάδηΐϊθ, Ὁν ψῆοπὶ (ἀἹ1-ΔἋἢ νὰ σοηααυοτγεά 
(Νυπρ. χχχί. 30; δαί, Π|. 15). Τῆς εχργεββίοῃ 

“αῖΠεσγ οἵ (61|-᾿Δ ἢ, ἀδηοίες ἰογά οὔλήὙ ροϑϑθβϑοσ οὗ 

Σ᾿ ΊἼΏΘ6 Μϑηῃδϑϑίίθβ δἱ ἰῃμαΐ {{π|6, ϑδαᾶγ8 Ὦγ. σοὶ κὶθ, σοῦ σοῖς 
ἰαΐηϊν [Π6 πηοϑί ψαῦκα οὗ 6 {ἰτῦεὲ8. Μδομίῖγ, [αἰτ, δηάᾶ 
ΝοΌΔΕΗ, [15 οἤἹθῖβ, ψεσα ποῖ βϑῃθρῃογαᾶβ, {Κ [ῃὴ6 Ἐδυθεηϊίθδ, 
Ῥυΐ να]ίαηΐ ψδιγίοῦβ, ΏΟΘα ἀθοαβ δῦ ἔγθαυθηῖν ταοοτάρα 
(ΝΡ. χχχὶϊ. 2.0; Πδαΐ. 111. 13-15)ὲ. ὙἼΤΏ6586 αἰδβίγιοῖβ οσα {μ6 
τηοβὶ ἀποὺ] ἴῃ {πΠ6 οΪ]6 σουπίτγ, ἴοτ [Π6Ὺ δι γδοθᾶ [Π6 ἢ1115 
οὗ αοδᾶ, δηᾶ [μ6 δἱπγοϑδὲ ΡΥΘΡΏΔΌ]6 ἰταοῖ πον 845 {Π6 
ΤΙ] Δ, οὐ ““τεῆυρδ,᾿ ἔγοτῃ [Π6 ΒΘΟΌΓΙΥ ΜΏΊΟΠ 118 πδίυγαὶ ἔοτι!- 
Βοδίϊοηβ αῇἴογαθα, Βυΐ Μϑδῃδβϑβϑϑῇ αἷϑο, κΚὸ δυῦδϑη δπᾶ (δᾶ, 
δῇεδοίεα ὈΥ 115 ροϑβιϊοη δῃᾶ 115 1βϑοϊδίϊοη, στδᾶυδ]]ν [61] ἰπίο (6 
Δηἀοτηρ Βῃοροσα 116, δηα οσϑθαβϑαᾶ ἴο Ὀ6 ἃ ρονγεσ ἰὴ [53Γ8ε]. 
Νοῖ ἀϊᾶ 1ἴ Ἔνθ γϑιηδίῃ ἰγὰθ ἰο 115 δηοϊθηίΐ [δἰτἢ, Ὀυΐ, ΠΚ6 τὴ 6 
οἴμθῦ {π|065 οὗ {μ6 δαβί οἵ ]οτάδῃ, ρσανε 1.561 ὑρ ἴἰο [Π6 Ἰοοδὶ 
ἸΔοϊδίτυ (1 ΟΏτοη. ν. 25).--20227.5 εὐτζλ ἐλ6 1666, νο]. Ἰὶ., Ρ..376. 
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αἰ 1-4Ἃἢ, ἴογ ἰη {με Ἡξεῦτγενν α11- δ ἢ ψ ἢ τἢδ ατγίίοϊς, 
835 ἤδζο, ἀδηοίεβ [ἢ οομ17.}) 50 οδ]]δά (οἴ. νεῖ. κα, ΧιΠ. 

11,31; Νυῦ. χχχίϊ 40; Πεαῖ. ἢ. το, εἴς) ; θαξ 

νι ουΐ τἢς6 γος {π6 2εγϑορ (Κν]. 3; ΝαΠΊΡ. χχνί. 
20, 30, ΧΧΥΝ] 1, ΧΧΧΥΝΙΟΙ ; 1 Ο(ζοη. νἱ]. 17). 

ψεῦ. 2 (1: 977 τε Ταρεζέϊες τυλῆοῖ γεοσίυεαῖ ἐλεῖν 
}ογῆον ομ 1ἦφ Κἤ7εδί διαε 977 7ογαα71).--τῖν), σαθδα. δ, 

ἔγοΐὰ νοῦ. 1. ὨΣΊ, “ τέο τυεγά ἰρ," 1.6., νὯο μαά 
ποῖ τεοοεϊνεά {Πεῖγ ἱπῃογϊϊδησα οἡ πε εαϑίὶ οἵ Τογάδη. 
Τἢδ οἷχ [ΔηΠ11}165 τη ΟΠ Θα α΄ ἴη6 ϑδη16 845 ἴῃοβε ἰῇ 
ΝυπιΌ. χχνί. 390-52, μυΐ ᾽Χ,-ὀξ-᾽ 6-26γ  ([Αϊῃοσ οὗ ἢε]ρ) 
5 ἴπεῖα δρὈγενίαίθα ἴο [6Ζογ, δηά .5.252-»π"ζ- λα᾽ (τὴς 
οἵ νβϑάοτ) 15 ρυΐξ Ὀδίογα Ὁθθ-ρῃοΓ (4 ν 61] ογ ρ[Ὁ.. 
ὈΣΣῚΠ Ὁ: 3, ἐσθ τραίρ ἀἰδσοομαάαης : ΤὮὨδ [αγπὶ “ πγα] 6 
15 ι564 ἴῃ ΔηςΠ6515 ἴο ἴΠ6 ἔδπγαὶα ἀδϑοεηάδηΐϊβ πηθη- 
τἰοηεά ἴῃ ἴη6 ποχί νεῦβε. 

ψεῖ. 3.---Ὕ(Ο( ΝυὉ. χχνί. 33, ΧΧΥΠ. 1. “ 7 ῤάή- 

εδασά" (“ Βτϑὲ ἰγδοΐιγα, οὔ τυρίαγο," Ρεγῆδρϑ “ Βτϑί- 
Ῥογη," οἴ, 28). ὅϑοπῖα ἰηΐεγ, οι 1 (ἤτοη. νἱΐ. 15, 
[πὲ ἢς ννὰ5 {86 βεοοηά 5οη οὗ ἢϊ5 αΐίῃεγ Ηδρῆεογ. 
δ οδηῖ6 ουξλ οὗ Ἐργνρί ψίῃ Μοβοβ, δῃά ἀϊδά ἴῃ {ἢς 

νυ ἱ!ἀογης 55, 48 αἰ ά 411 (δὲ σεηεγαίίοη (ΝΡ. χὶν. 35, 
χχνίϊ, 3). ““ηήαοὐ-ἰαλ " (ἀσοοτγάϊηρ᾽ ἴο («65,, 2.62., “ 510 1ς- 
π655,᾽ τί, πῦῃ, ἴο θὲ 5ίοϊκ, οὔ ρεῦῆαρβ ἐφ. ποτ, ρϑηι]ο- 
Π655,1Π6 πηά Ὁ Ὀεΐηρ᾽ ἰΓδηϑροββά). ““ Μ)ό-᾿ αὐ" (πιοξίοη, 
τί. υ»). “Ολἱορ -ἰαἦ " (ρατίπαρε, ((65,, 24. οἴ, χν. 6). 
“Μή εζαἪ᾽ (εοιη5ε} ; ὩΟΌ, ἴῃ συγ δηά (ῇῃα]ά, ἴο οοηϑ). 

“« 77γ- αὐ" (᾿]δαϑαηίηβϑϑ, γί, Πν). ΑἹ] (Πε586ὲ ἀδυρῃίοίϑ 
τοαύγ θα {πεὶγ σουδίη5 (Ν. Χαανί. 11). 

ψεῖ. 4.-- δεζογε Είδαξαῦ.. .. αμαᾶ ὀεζογο 7οεήμα,; 

1 Ἔτοτῃ {}15 {δ6, ΓΠοΟυΡῺ οηθ οὗ ἴπ6 ροοτϑϑί οἵ ψθακοϑὶ ἴῃ 
Μδηδββεὶ, βρτδηρ Οἰάθοη, [86 τχοβὶ τοπονψῃβᾶ οὗ [μ6 Ἰυᾶρα8. 
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οἵ. χίν. 1, ηοίΐε, “ελουαΐξ εοο»ομαμαφα," εἴς., 566 
Ναπρ. χχνίϊ. 6, 7, χχχνὶ. 2. 

οἴ. 5, 6.----“ 725 ῥογέζογιε " (11. Ρογοηῃϑ τηθαϑυγεά 
Όν ἃ 11η6), νίΖ., ἥνε ἴο [Π6 πιαᾶῖὶα ἀεοοεηάδηϊ5. οὗ 
(!1-᾿Δάἢ, δηά ἤνε ἴο [6 ἀδιρῃίετβ οἵ Τ8 ]ορἢ- ΟΠ ἢ, 
ῆΟ τεργαβϑθηϊθα [ἢς βίχίῃ [δπλϊν, νίΖ., [μαὶ οὗ Οερῆεσ. 
(Ηερδεγ, Αὐτὰ, Ν εγ5... 

ΝΈΚΒ. 7-13.---Ἰομηπααγίες απ Ἐχίθρ 97 “ἤσ 70)1- 
ἠογείαμπεε ὁΓ “ἸἼῇαπασεοῆ, οε ἐΐάε ᾿οοίθγη δας ΟΣ 
{ἦε 7ογαΐα’. 

ψεῦβ 7γ-ιοὸ (7126 δοιμέλογη δομηακνγν φοϊροζαζ)γῳρ τοί. 
ἐλε Μογίἤογη οΥ Ἐρῤἤγαϊη2).----ζ εὺ, 7.-τ-το ᾽4.-τ εν" ((οτ- 

τὰ πδΐῖς, ἢΔΡΡΥ), ποῖ ες {06 50 οδ]]δά, Ὀυΐ ἃ ἴοννῃ δὲ 
{πΠ6 εαϑὲ επά οὗ ἔπε βουΐϊμείη θουπάδγν, πον Κ͵ ας οὐ 
7 γαςξῦ, ἀὈουΐ ἐουγίεεη τ 1165 ἴγοηὶ ΝΑΡ]5 (Θμθσοἤ θη), 
οη [ἢ6 τοδά το Βεϊδδη (Βειϑῃδδη). “Ζα»- ιβἀ-η»λαλ," 
866 οἡ χνί. 6. “δἠεἝονε" (ϑῃου]άεγ, οἵ τί ασε), βεαῈ αεη. 
χὶΐ, 6 ( Βεγα ἰη τῃ6 Αὐἴῃ. Ν΄ εγ5. 1 [5 συ εη Θσβ θη) ; 
χΧΧΧΙΪ, 18, Ὀεΐψεεη ΕθαΪὶ δηά ἀὉεγίΖίτῃ ; δ᾽] οιἱθά ἴο 

Ερῆγαίπι ([ δῇ. χχ. 7), Ὀυαϊ δϑϑίσηβα ἴο {πε 1,δνίζος5, 

Δη4 πηδάδ ἃ οἰΐν οὗ τεΐαρε (ΧΧΙί. 20, 21) ; δε σαρίξαὶ 
οὗ ]εεοροαῖὰ (1 Κίηρβ χίϊ. 25), αἰϊζεγιγαγάς ἐπαΐῖ οὗ 
ϑαιηδγία ; σϑεηδύα! ν βδυρροβθά ἴο 6, 6 ϑυοθαγ οἵ 

 7οδη ἰν. 5, Ῥυΐ δεὲ6. δι 5 222ε:. 97 ἐς ηῤέο, Ατί. 

“Υοθαγ, [ἰ ἀεγίνεά [15 ΠαπΊ6 Θῃεσοἤεηι εἰ[Πθγ ἔτοηλ 
[15 δἰϊπδίίοη οὐ 8 τί ἀρε, οὔ ἔγοτη ϑῇδβομεη, [6 5δοὴ οὗ 

Ηδηοσ. [ἰ ἰ5 πον ΜΝαῤίῆς (Νεαρο! 5). ἜΡΕΣ ΚΟ “20 

᾿ῸΣ σγδίμοσ “"Ῥδοκ, ἴ6 ἴον ““ Θῃθοθοίη ̓̓  Ὀεοίηρ, 845 ἰΐ 
ὍΟΙΘ, οὐ [26 Ἀδοῖϊζ οἵ ὉεσγίΖίπὶ (ϑίδηϊογ β 22. σῃμώ αΐ., 
ΑΡρεπμᾶ,, Ρ. 406). 

2 Βουηπαθδᾶ ὃὈγ Νεβρδϑβίδῃ, δἴζεσ δ στυϊη οὗ (Π6 οάδτ ΘΒΘΟΏΘ, 
ΜΟΙ ΡΓΟΌΔΌΟΪΥ ἰΔῪ [υγίπεσ θαβινασζα, δηᾶ, [μογοίοσθ, ἤθᾶγογ ἴο 

18 
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{ἦε γίρλ," 1.6., ἴο [ῃ6 δουῖῃ (οζ 1 ὅδγὰ. χχί. 10, 24). 
“Ἐη- Ταῤ-ῥήαο," 5εε χνί. 8. 

γε. 8.-τ δος, “αἱ" οὐ “πῤοη ἐΐό δογαφγ" : ΤῈ ΄ 
ϑϑαὴ5 [πα Ταρριδοῇ ννὰ5 οἠα οἵ ἴΠ6 βεραζαΐε ἴοννῇβ 

τοίεγγεά ἴο ἴῃ χνὶ. 9 85 δϑοίσηβδά ἴο Ἐρῆγαϊη.. 
Ψεῦ. 9.---- 716 τὐαΐο7γ-οο 756 97 Θαπαΐ," 5εὲ χνὶ. 8. 

3}, “10 ἐλέ σομίζ ὁ} ἐΐδ τυαΐ67γ-ερπ75 6. “7456 ο1165 
δοίογιρεα 1. Ἐῤ΄ῥγαϊγε αὐποηρ 1ἢ6 εἴΐες 97 “7αγαςςολ": 
Τῃς οἰτε5 πησδηΐ τὲ Ὀ6 ἴἤοβε ψῇ]οἢ ἰαν ἴο [ἢς6 
ϑοΙ ἢ οὗ {ὴ6 ναίογτ-οουγθο, δηά ἀγὸ [ἀθηςίοαὶ ἢ τἢς 

βεραζδαίΐα οἰτἰ65 δ] Δεἀ ἴο ἰῃ χνὶ. 9. “διέ 176 δογα2 7 
[ογ΄ ἰεγγίίουν] οὐ “αρμασεοΐ τὐας οἡ {ἦς μπογίζ 977 1{ξ 
τυαίε7- “0175 6," 2.9., Μαῃαββθῇ ροϑϑαϑϑαα 8]} (ἢς [ογγουν 
᾿δηά οἰζ65 ἱγίηρ πογίῃ οὗ {πες Οδηδῇ, 85 15 Ἴεχρ αἰ ηδά 
ἴη ἴῃ6 πεχί νεῖβθὲ. ΕὌγ [ἢ6 οσοηδίγαποςἝοη οὗ "Π» ψΠ ἢ 

ὉΠ ἴῃ τῆς 1αϑὲ οἴδιβε, 566. οη Χν. 4. 
Ψετ. 10.- 70 ἐΐε φομίζ (οἵ ἴῃς νναΐεγτοοιγθα οὗ 

Οδηδῇ, (6 ἰαηά Ὀεϊοησεά) 29 Ἐρή΄γαϊνει, ἀγα 19 {δέ 
μογίζ 9 αραςςεἦ, απαὶ 106 ὅσέὰ τὐὰας 5 ὀομραανγ ; 
αηιαἱ ἐΐεγν ἰομοσαϊ μῤορ 4. ἦεγ ομ {ΐε πογίδ, απα τ 0Ὁ 
]ρρασῆαν οἡ 176 φαεί": Τῆς βιυρ]θος οὐ 2}38) πλᾶγν 
ΡὈὲ εἰἴπογ τῆς Ῥογάειβ οὔ Μϑπηδββϑεῆ ((]δγίσ5), οὗ 
(ἢ6 ἴνο {Π065 οἵ Μδηδϑϑαῇ δηα Ἐρῆσγαίηι, τεσαγαεά.. 
ἃ5 ἰορείῃεῦ γεργεβδεηίηρ [6 ᾿πηπεγίΐδηςα οὗ Τοϑερῇ 

(Μαϑίι5). ὍΤῇῆε πούίῃ δηά βδαϑὲ Ὀθουηάδγν τᾶν πᾶνε 

1η6 οροηΐϊηρ οὗ [ῃ6 ν8]|16νὺ. Τῇδ βἰϊυαδίϊοη 15 (5 ἀθβογιθθᾶ ΌΥ 
Ὅδϑδῃ ϑίβδηϊου : “Α νδίΐϑθυ, ρτϑϑὴ ΜΙ ρτα885, Ρ»τοὺ ΜΙ οἸἶνε 5, 
βατάθῃβ ϑἱορίηρ ἄοννῃ οὔ δδοῦ 5148, ἔγεβϑῇ βργίῃηρβ ΓΌΒΗΙΠΡ, 
ἄονῃ ἴῃ 411 αἀϊγθοίϊοηβ ; δἱ ἴπΠ6 οπᾶ ἃ ψῃϊ ἴον οι οβοιηθα 
ἴῃ 411 (η15 νογάιτο, Ἰοᾶρεα Ὀαΐνεθη ἔννο ὨΙρΡὴ τηουηΐδῖηβ, 1 Ο ἢ 
δχίθηα οἡ θοῦ 5146 οὗ {Π6 νδ] 6 γ---ἰῃδῖ οἡ 6 βου, (ΟΓΙΖΙΠΊ, 
(αὶ οὐ ἴπ6 ποτίῃ, ΕΡ4]---ἰ 15 15. (Π6 δβρϑοΐ οἵ Νδθίοιυβ, [6 
τηοϑδί Ὀϑδαυϊζιι, ροθαρθ ἰἴ τπὶρΐ 6 5414Ἢ [6 ΟἿΪΥ νϑτ 
Ῥοδυί αι, δροΐ ἰὰ Οδηΐγαὶ Ῥαϊθϑίηε " (8222. αμῶ 2 αΐ., ν., 
Ρ. 233-4) 
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Ὀδεη ἀςβοιρεα ἴῃ [ἢ15 σεησδίαὶ πλαηηθζ, Ὀεσδιῖιβα πεν 
δαά ποΐ νεῖ Ὀδεη δοουγαΐεϊὶν ἀβδηςεά. 

Νεῦ. 11.--.-. Δδέϊ{- γι" (Ὠοιι56 οὗἉ γεϑ), ἰη 1ϑϑδοῆδγ, 
δΔρουζ ἰουγ πλ1165 ννεϑὶ οὗ [ῆ6 Τ᾿ ογάδη, ἰη [6 αΠπόγ, δπὰ 
ἔμνεῖνα τα ]85 βουτῃ οὗ ἐπε 868 οἵ (141166. Τὸ [5 νγ}15 
ψεῖα [ἀϑίθηθα {πὰς Ὀοάΐες οὗ 8411 δηά οὗ ἢΐ5 8οη8 
(1 58ηι. χχχί. 10, 12; 2 8π|ι. Χχχί. 12). Αἴδεγ (ἢς 

Ἔχ ἰ νὰβ οδϊεάὰ οδεγώλοῤοίζς (ΤΠ ἢὀ {|. τὸ ; 
2 Μᾶςς. χίϊ. 29) ; ἰῃ Ομηβείδη {ἰπ|65 1 νγὰ5 [Π6 566 
οὗ 4 Ὀίβθῃορ, Ψψῇο ἰ5 πιβηϊϊοηεδα δἃ5 ρύδϑθηΐ δἱ 1ῃς 
(ουηοὶ 5 οὗ Νίοε δηά (οηϑίδηζςη:ορίεα ; πον δεση 
(τονε ; οὗ. ϑίδηϊεν᾽ 5 5252. σπα Ῥαΐ,, Ρ. 345). 523), 566 
οἡ χν. 45. “δῆς ἐδ αν," (“ ἀενουγίηρ {ῃ6 ρεορὶε;" 
αε5., .2.22.), ο411εὦ 252 α)έε (ποη-Ροραΐ 5, ρεγῆδρϑ5, 
Ζ... “4 ἰογτείσησεγ ἢ τ (ἤγοη, νί. σα (70), ἃ 1 δνἱες4] 
ἴοννῃ (Χχὶ. 25), πεαύ Μεριἀάο (2 Κίηρϑβ ἴχκ. 27). 1 

γγ85 ὈΓΟΌΔΟΌΪν ἰῃ 558οῃαγ (τονε), δηά πἤεξᾶγ [εηΐη, 
ννῆεγε [6 ν]]ᾶρα 7) οἠαγμα Ὥονν βίδηάς (ΚΟΌ., 526. ες. 
ἰϊ., 319). ἽΝ᾿. . ΠΝ : (ἢὨ6 σἤδηρε οὗ οοηϑίγαςξ. ἴο 
[ἢ6 δοοιι5. πᾶν ὈῈὲ εχρίδἱηδά ὃν τεραγάϊησ δ 85 ΞΞ 

“ γεοεϊνοα ᾿" οἵ “δαάᾶ;, δηά {ἢπῸ δυΐῃογ, ννθη ἢ ψντοίθ 

[ῃἢ6 ψογάϑ, πᾶν ἤανε δα 1ἴπ ἢ5 τηηα ψνῆδί ἢς εχ- 
ΡῬΓΘ5565 ἰῇ νεῖ. 12, νίΖ.,, ἰπ8ἃὲ ἴῃῇ6 Μαπαϑϑίζεβ σου]ά 

ποῖ ἜΧρεὶ ἴῃς (δηδδηϊίεβ ἔγοπὶ ἴπΠοϑε ἴοννῃβ. “.26γ᾽ 
(εἰτο]α, μα τ {ἸΟη), 566 οη Χί. 2. ΟΖ ,- δ" (ϑβρτίηρ οὗ 

Τοῦ), ἴῃ6 βδοεῆθ οἵ δίβεγαιβ. ονεγίηγον ὃν Βδγαῖς 
(Ρϑαΐτλ ᾿χχχι!. 10), οὗ 840} 5. νιϑῖῖ ἴο τῆς νοῦ 
(1 ὅ8πι. χχνι!. 7). Ἐσϑεθῖυ5 (Οηορ.) ἀΘβογθα5 ἰξ 5 
ἃ ἰαῦρε ν]]αρε, ἔοι τ]]6ὲ5 ἴο {ἢ6 βοιίῃ οὗ Ταροῦ, 
πον Φημαπγ, ἃ σοηϑίαδγαῦ]θ, Ὀὰΐ ηον ἀεϑεγίεά, ν ρα 

(ατονε). Οη “72 σαμαξἧ" δηὰ “27 ρηζαο" εε χίϊ. 21 ; 
Ῥοΐῃ ψεῦε ἰῃ {πε νΆ]|16ν οἵ 76Ζγθαὶ. ΠΡ}Π ον, “ 2)6 
Ζ.γεο ἤσίρ ς᾽" : ὯΒ) ἰ5. υδ64 (0]]., 2.9. ἢ), 566 ΧΙ. 2. [1 
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ἰ5. ρυορδθῖϊα {παΐ [ἢ5 ννὰθ δὴ οἰδναίβα ἀἰβίγιοξ, οοπι- 
ὈΠϑίησ ἴῃς ἴῆγεα ἰαϑὲ τηθης[οηδα ἴονη5, οἷ. [Ώ6 ὩΔΠΊ65 
Τηρο] 5, θθοδρο] 5, εἴς Ῥεγῆαρβ 411 [πῈ6 δἱχ ἴοννῃϑβ 
τηθηςὶοηξά ἴῃ [ἢ]15 νϑῖβϑα τῇδυ πᾶνε Ὀδεη δϑϑίρηεα ἴο 
Μδηδϑϑθῇ ἰῇ Τοπιροηϑβδίοη ἴοσγ ἴποϑθα νος ἃ Παά 
σίνεη ὋΡ ἴο ΕΡρἢγαίπι (Χνΐ. 9). 

ψείβ. 12, 13.- ἢ χν. 63, χνί. 10. [Ι͂ἡὼ Τυάραβ ᾿. 

27-8 ἙπΑΟΥ ἰ5 ποῖ τηξηϊὶοηδά, ῥγόραῦὶν Ὀεσδιιβε 1 
νὰ5 ἱποϊυάεά ἴῃ [Π6 ἀἰϊδίγιοϊ οὗ ογ. [Ιἢ νεῦ. 12 [δες 
ἰογπῇ “ οἰτ16 5 15 υϑϑ Ὀν Ὠγρδίὶαρε ἔοσγ ἰἢ6 ᾿ηῃ δ 1- 
δηΐβ οἵ 186 οἰτίεβ. δ), 586 οἡ νίϊ. 7; Ποῖε ἰξ βθβεῖηβ 
ἴο ἱπιρὶν σοηβεηΐ ἴο, οὐ δοαιΐδϑοθηςα ἴῃ, ἴΠ6 Ργοροβδὶβ 
τηδάς ἰο ἴδεπὶ (οἰ ΕΧοά .11. 21 ; Ἰυάρες χνὶϊ. 11). 
Τἢςε Μαηδϑϑίίεβ, ηοί θείησ βίγοηρσ Ἐηποιρῇ ἴο ἀἰβροββαβ5 
(θη, πᾶν Ὦᾶνεα Ριοροββά ἴο πε [παὲ ἴον δῃουϊά 

||νὲ ρεδοθδθϊὶν ἴῃ (86 ἰδηά, ἴο ννῃϊοῆ ργοροϑδὶ {πεν 
ἀρτεεά. ἴῃ νεζ. 13 (6 1 Ὀδίογα 1273" 15. ποῖ οἠἱΪν ἽἿοη- 
566, δυΐ πιᾶῦκβ {πῈ ἀροά. (δ 155,1, 4). Ὀρρ, 566 

ΧΝ,. 10 ; Ϊυᾶρεβ ]. 28, 3,3. Ἐογ ἴδε οοηβίζυς, οὗ [6 

ἰηῆη. 4050]. δ γΠ, ψΠ τὴς Πηϊΐα νεγρ, 566 ὃ 131, 3,4. 

ΨΈΚΞΒ. 14-18.---Οὀγῤίαϊμ 97, 116 Οὐηίαάγεγε 97 7οφεῤᾷ 
γέ ῤεοίζηρ ἐᾳ6 127 7γ1107)}) αἰῤοίίθα 19 λέ». 

Ἅογ. 14.---ὐῦ, “20 τρ6, 1.6., ἴο ἴῃε ἐγίδε οὔ ἘΡρβγαίπι 
δηά [ἴῃς Βαϊ ίγθα οὗ Μδηδϑϑβεῆ, τεραγάεά Το]! οςίνεῖν 
85 οπα {Π06 (οὗ χνί. 1; Ῥϑ]πὶ ἰχχνῖϊ. τό [Ηε}1], 
ἰχχν . 67; Ατηοϑ νὶ. 6). δ, ἃ ρογίϊοῃ αϑϑὶρηβδά ὃν 

ςαϑιίηρ ἃ ἰοῖ ; 73, ἃ Ροτγίίοῃ δϑϑίρῃεα Ὁν τηξᾶϑιγα- 

ΣΤῊ ψοτὰ (752) νου] ἌρΡΡθδγ,᾽᾿ βαγὺ5 ϑίδηϊου, “"“ἴο ΡῈ ἃ 
Ἰοοαὶ νοτὰᾷ δρρ θα ἴο [η6 ρ]δὶπϑ δἱ {π6 ἴοοί οἵ (διπιοῖ, συ ἢ 
845 ΟΙοοδὺ δῃηᾶ Ὁ ]οίἢῃ ψοσε ἴὸ {μὲ Εἰ ενὲ νου ; δπᾶ 
ῬΤΟΌΔΟΪ ΟἸπποσγοίῃ ἴο ἴπ6 ἀϊβίγιοϊ ου ἴθ βῆοτθβ οὗ {μ6 568 
οὗ Οδιῖδο᾽᾽ (δὲ σπά αΐ., ΑΡΡεηᾶ,, Ρ. 4094). 
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τηθηΐ ; ἢεδῖε ἴῃς ἔννο ἴθυτηβ αὔὰ ιιϑεα ἐορείῃεγ ἔοσ δη- 
Ῥμαϑίβ. 321 ὩΣ, “(ὦ ρη46γ 05 ῥεοῤῥδ᾽᾽ : Δοεοοογάϊηρ ἴο {88 
βθοοηά σδηβι15 πηδάε ἰη ἴῃς {ἰπ|ὲ οὗ Μοβεβ Νυπρ. Χχν!.) 
{86 {τρε οἵ ΕΡρΡΒγαῖπι πυπηρεγαά 32,500 (νεῖ. 37), δῖ 
οὗ Μαπαϑββθῇ 52,700 (νεσ. 34) ; τμεγείογε ἴδ {Π86 οἵ 

, ἘΡΒ γαῖ δηά ἰδὲ οἵ δ] Μδηδββϑεῆ νοιυ]ά τοροίμοῦ 
Ὅ6 ἔδννοσ ἰῇ πυπρεῦ τἤδη [6 {65 οὗ υάδῃ, ΠΏ 4η, 

Ιφϑδοθαγ, δηὰ Ζενυΐοη τεβϑρϑοϊνεῖν. Τα [εγγϊοῦν 
ἀϑϑίσῃρα ἴο {Π6πὶ ννὰ8 ἢν -ἔνα τ1165 ἔγοπὶ δαϑὲ ἴο ννοϑῖ, 
ΌΥ βενθηΐν ἤἴοπὶ πού ἴο βουϊζῇ, δηά Ἴσοπιργίβεά [ῃ68 
τηοβί ἔπι {1] ροτγιίοη οὗ ἴῃς ἰδηά οὗ (δηδδη (ϑἴδηϊου, 
25. απο αΐί,, Ὁ. 229-30). Ηδξηςς [δὰ σοπρίδίηΐ 
Ὦδγα τηδάθ νγαβ ρστοιηπ]685, δηα δίοβδε ἰτοηὶ ῃεῖγ 
δῇοσαηοα δηά 56] Η5ῆηδθϑβ, οἴμεγ ἰηϑδΐδησθα οὗ νῇηϊοῇ 
ψῈ αν ἰη Τπάᾶραϑβ νι]. ὋΣ, ΧΙ; 2 58ῃ). χίχ. 41 ; 

2 (βγοῃ. χχν !, ο, εἰς ΝΣ τείετβ ἴοὸ σγδάδίίοη, 
ρρ αν ας," πϑτῳ, ἴο τίπης, “ ἀέέλογίο" (οἴ. Ἐχοά. 
νὶ!. 16). 

ψεῦ. 15.---}Τ  ϑῆυα νὰ Ὠἰἰπηβεῖ δὴ ΕΡ;γαγἶία 
(1 (ῇτγοη. νἱϊ. 27), ὈυὰῈ σατο ἴῃ ἢ15 γερὶν δ βῆοννβ ἢϊ5 
ἱγηραγία! ν. 2 18 ιι5864, Ρεγβαρβ ἰγοηΐσδ!ν, δηά Ξξ 
“ργοαῖ " οἵὐ “τἱρηῖν." ὝΠ, “216 Τογεσί," ἱταρὶ γίησ 

1 ΒΙΞΠΟΡ νοσγάβνοτσί 8665 ἴῃ {ΠΕΣ σμδγδοΐοσ “6 Δῃ ΘΧΘΙΏΡΙ6 
οὗ ἴῃδὶ 561-140] 15πρ δῃηα 56] -ρριδηα]ϑηρ᾽ ΒΡΙΓΙΓ ἴῃ Πδί!Οἢ 8 
δηᾶ ἰῃ σμυτοῆθ5, ΏΙΟὮ 566] ἴο Ἔχίθηα {ΠΘη5οῖνθ 5 ΌΥ σο]οπἑβα- 
τἰοη δηᾶ σοπαμυδϑβί, δῃᾶ ὄδνθὴ ὈΥ πη] 55] ΟΏΔΙΎ Θηίογρσβθ, πὸΐ 
80 Τ0ἢ (Πδὲ ΠΟΥ ΠΊΔΥῪ ραΐη Κιηρᾷοιῃηβ ἴοσ (ῃηδί, δηὰ νη 
ΒΡ] οἴβ ἰο Ηΐτα, θυΐ ἴῃ οτγάϑσ [παΐ ΠΟΥ ΤΔΥ Πᾶνα νᾶ55415 δηᾶ 
ἘΠ υΐατΙ65 ἴο {Πποιλβοῖνοβ.᾿ ““1ἰ τῇδ θ6 ψοτίδνυ οὗ σοηβι ἄθγα- 
τἸοη,᾽ 8805 6, ““νμεῖμοσ ἴπεῈ βδοσθάᾶ ὙγΙΟΣ 1η [Π18 Πἰβίοτυ 
ἄοοδ5 ποΐ γϑδᾶ ἃ ϑδοϊϑυηη ψαγηϊηρ ἴο ΘΌῈΟἢ Ὠδίϊοη5 845 ΕΠρδηᾶ, 
ψΠΙΟΩ ΡΟΡΠΟΙΥ δηᾶ ργιναΐοϊν ἀδσῖνοϑ δῃ ἱπηπ]  Ώ56 ΓΕνΘΏ16 ἴσΣΟΙῺ 
ὮδΓ ὕνο μυπατρα πΔ1]]10η5 οὗ 50] 6 οἵδ ἴῃ [η6]8, Δηα γεΐ Π45 ἄοῃα 
1π||6 Βιμοτῖο ἴο Ὀτίηρ᾽ [Π6τὰ πο ϑδυδ]θοϊίοη ἴο (ΓΒ γιβί, ἔγοπ 
ἍΝ ΈΏοαι 8]} παίϊομβ τοοοῖνα {ποῦ ρόνοσ, δῃᾶ οἡ ΝΌΟΊΣ 411] [Ποῖγ 
ὨΔΡΡΙπ658 ἀερεπᾶβ (Μαῖϊ. χχνἹ]. 18).᾽; 
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ἰδηβα στον οὐ 8η δριιπάδησε οὗ {Γ665, ἔγογη ", ἴο 

δρουηά. Τῇε “[ογεϑί "15 Ἔν ἀθηῖν πογε ἀἰσ ρ  Ἰϑῃρά 
ἴο Μουηΐξ Ἐρῆῃγαίπι ἰἴβε], δηὰ νὰβ ργόρδθὶν ἃ 
᾿'τηοπηΐδίηοι5 (566 ναοῦ. 18, ἡ ἤεγε [ἴ 15 ο4|16α ἼΠ), ννοοάν 

τερίοη, ἱγίησ ἴο [ῃ6 ποιίῃ-ννεσ δηα πουίῃ-οαϑδί οὗ 
Μουπὶ Ἐρῆηγαϊίπη, γεῖ Ὀείησ δὴ οἴκῃμοοϊ ἔοχι [ἴ. 
Θυοῆ Μοῦ Ῥὲ {π6 ταῆρὲ ψηῃϊο τὰπ8 δ᾽οηρ ἰῆς 
πούΐμβοση Ὀογάεγ οὗὔὐ Μδῃδϑθθοῆ, δηά οἽοοῃηξοῖς [δα 

τηομηΐδ!η5 οὗ αἰΡοᾶ δηά (δίγμἷσὶ, δηά ννῃϊς ἢ Ρεϊοηρεά 
ἴο {πΠ6 ῬεχγίζΖζί(εϑ. δπά {η6 Ἐερῃαδίτη, δηὰ ἰ5. 511] νψννε]]} 
ϑνοοάεά (5εςε ἘΟΡ., 526. Τ᾿ δς., 'ὶ., 455; Τηκίγδηι, Ζαπα 

97 1πγαορί, 422). "σὴ. “αρμαὶ οί ομἑ γοοῦὲ 707. ἐξέδ 
ἐεγε" ((ε5.), ΡΙεὶ Ῥεγῇ, ἔογ ἱπιρεσγ. (δ 126, 6, ὦ), τοσὴ 
δ 3, ἴο οὐ “7246 δ εγιδείίες," 1. το. “ 71ε Κε- 
2Λαΐημ," Χὶϊ. 4. Υὰὰ οπὶ γὴν, ἴο 6 παγζον, Ὀυὲ τἰι364 
ἴῃ ἃ ἀἰεγεηΐ σθη86 ἴῃ χ.ὄ 13. “2 οι ᾽Ε2ἦ-γα-γν" 
(ἄουθ]α ἤπΠ|1η655, θη. χ]ϊ. 5.2); ἽΠ ἰ5. (ΓΘ ΘΠΕΪΥ 
564 οὗ ἃ πηοιηίαϊηοιι5 ἀἰδίτγιςξϊ (οἷ. χί. 16). [Ιὲ 6χ- 
ἰοηἀδα ἔγτομι {π6 στεδΐ ραίη οἵ Ἐδβαάγαοίοη ([6Ζγεε])} 
οὐ πε ποίζῃ ἴο δ5 ἴδ βδοιἢ 45 Βαγηδῇ δηὰ Βεῖμεὶ 
(πάρες ἵν. 5), ρίαοες. Ῥυΐξ 4 ἔδνν τὴ]65 πούίῃ οὗ 
]εγυβαίεπι, 1η ἴῃς {Π}06 οὗ Βεπ)]απλίη. [Ἃ}ὲἢ0 βἰγυοίαγα 
τῆς αἰδίσγιοϊ 15 ᾿ἰπηεϑίοης, τουηθα ἢ}}15 βδεραγαίεα ὃν 
νΔ}1ὸν5, νν ἢ σἴγεαπηβ οὗ γτυπηίηρσ νναΐοῦ, ἀη 4 σοηίΠΟι15 
ἰγαοῖβ οὗ νερείδίίοη (866 ϑίδηϊθγβ 525. απο βαΐ, 
Ὅ. 229). 

ψ ει, τ6.---ὐς ον, “ τὐτ δ ποί σε ῆοε" (ϑερῖ., Ὁμα]ά,, 
Δη4 ὅγτ., [Ὁ] οννεά ὃν Κι 611), ΝΊΡὮΏ. ἱπιρεγέ (οἢ, Ζεοἢ. 
Χ. 10) ; δπά, ἴῃ 4]. (Νυ πΡ. χί. 22 ; ᾿πάρε5 χχί, 14). 
“7}5ᾳ 1.ε ἠαμα 97 1λ6 ναϊζεγ," ἱποϊπάϊηρ {πε νά ]1εν οὗ 
τῆς Τογάδηῃ πεᾶῦ Βείῃϑῃεδη, δῃηά (ἢ6 Ὀγοδά νδῖ]εν οἱ 
7εΖζγεεὶ. “(λαγίοίς 97 ἐγονι," 566 οἡ χί. 4: ΤῇοΥ ἃγα 
τηθηςοηθα ἤεγα ὈΥ [6 ἀξδβοεπάδηϊβ οὗ Ϊοβερῇ 85 ἃ 
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Τοαβοὴ ΨΥ ἴμεν οουἹά ποῖ ἴαϊκε ροϑβϑθϑβϑίοῃ οἵ τῃ6 
ὈΪαίη5. “ 7Ζ.ε ναζέεγ 977 Υ᾽2-γ5 Εἰ" ((.οἀ 5ονν5), ς41164 
ἴῃ ατεεῖκ ἴῃς ρ]αίη οὗ Ἐδβάγαεϊοη οὔ Ἐβάσγεϊίοη (1 ἢ 
1. 8, 1. ο, ἷν. 6), ταδορίηρ 1ἢ 115 [Π1|δϑὲ ὄχίθηϊς ἔγοην 

[6 Μεαϊϊεγγαήθδη ἠογίῃ οἵ (γηεὶ ο ἰῆς͵ [ ογάδη. 
Βυξ [6 νδ]|1ὲν οὗ Υ12-7 Εἰ ῥτορεϑῦτδη ἔγομῃ ἴῃς ἴονγῃ 

οὗ ΥἱΖε 1] (ἴῃς πτοάσγῃ 2,62292), ἰὴ [ϑϑδοῆδγ, Ὀεΐψεθη 
[6 πιοιηϊαίη5 οἵ αἰροα δηά (6 ταῆρὲ οὗ 1{{{|Ὸ 
Ηογοη ((πογπιοη) ἴο ἴῃς Τογάδηῃ δαβϑίνναγά. Ταϊς 
νΆ]|1ὸν, [6 παίιγαὶ “ Ὀαί(16- ἢ 6] 4 οἵ Ῥαϊεβίίης ἢ 
(ϑίδηϊεν, 522. αϑπαᾶὶ Ῥαΐί., Ῥ. 331), ννὰβ [6 βοδβης οὗ {ῃ6 
νϊοἴογν οὗ Βαγακ ([υᾶρ65 ν.) ἀπά οἵ αἰάξδοη (]υἀρεβ 
νὶϊ ὃ1, ὃ, εἰς.), δηά οὐ {6 ονεογίῆτον οὗ 8411} δηά 
]Ἰοπαίξδη (1 ὅ8πι. χχχί. 3, 8). 

ψεῖβ. 17-18 (}ρεΐμα γοῤόαίς ἦς ῤγευλομς ἀρείαγα- 
120» [νϑύ. 1.5], ἐηερεαζίηο, αῤῥαγεμίν τυΐίζ 507,6 ἀφρός 

ο7 Ἴγοηγ, ἐψαΐ 17. ἐΐογν ἀαα ομέν οεβεῖοηξ σογαρο, ἐζεν 
εομέα φασιν φρέαγρε 1617 167711077).----]εσ. 17.--- 
ἽΠΝΣ «0. ΠΣ, “ 2΄εγε τὐἱῖἕ μοί ὅσ ἐο ἐσέ ομδ ἰοὲ ομῖν." 

ψεγ. 18.}-- 2 07 α΄ τιομηίαϊρομς αἰϊεέγεοεί τοί ὧδ 
ἠζζηε, 7907 ἐΐ ἴξ ἃ 7ογέςί, απαὶ ἐδοις τοῦ εἰσαγ 21. τα 

τιεδη5, ποῖ Μοιηΐ Ερῃγαίπη, ννῃϊοῇ ἴῃδν αἰγεδάν ροϑ- 
565564, Ὀυϊ [Π6 νοοῦν τηοιϊηίδίηοιι5 αἰκίγίος τγοίογγοά 

ἴο ἰῃ νεῖ. 15... ΠΝ ΝΠ, “1 ς οπζροΐγρε, 1.5. τῇς. βεῖάς 
δηά ρἰαίπβ Ὀογάεδσγίησ οἡ ἰἴὲ (Κεῖ). “Ἄφπλομρά " (3) 
ἐΐεν ἦἄαυός γορ ἐἰαγίοίς, αἰϊλοιιρα δῶν 76 οἰγοῦι": 
Ἑτογὰ [ἢ 15 τερὶν οἵ [οϑῆια ἴο [6 σοπιρ]αίηξ οἵ {Π6 
ομΠ]άγεη οὐ Ϊοβερῇ νὰ τὯδὺῪ ἰδαίῃ ἰμαΐ ψῃδίενογ 

᾽ δ “ΤῊ15 νϑῦβθ,᾽᾿ δαγ8 ὮὈγ. σεικίθ, “"βϑθοηβ ἴο σοῃηθοί [6 
ἀεβίπιοίϊΐοη οὗ 1ἴῃ6 ἴογθϑίβ οὗ ννεβίθση Ῥαϊθϑδίίῃθ νι (86 
[5γϑϑ δ ἰηναϑίοη. Βυΐ ἴῃ6 1055 οὗ [Π6 ἴγσβθβ ἢ85 ἀεϑίσουγϑαᾶ 
1η6 ψδΐθσ βΌΡΡΙΥ, ἴἰο ἴπ6 ροιτηδηθηΐ ᾿Π]ΌΓΥ οὗ [Π6 σου ̓̓ 
(οιγες οὐτξά ἐΐε ηδέο, νο]. ἰὶ., Ῥ. 432, ποίδ 2). 

2 866 (68., 262 (6, 6), Ρ. 393. 
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ὈΙεβϑίηρβ αοά ῥ͵δοεβ νη Οὐγ γαδοῦ, ννγα πιυϑὲ ι158 
ΟὐΓ ονὴ Ὀεϑὶ δῇογίβ ἴο δϑουγε {πεπὶ, ἱπουρἢ ἴῃ 
ἀερεπάδεηοα οἡ Ηἰ5 ριοχηϊϑεά περ. 

ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΥΠΙ. 

ΤῊΗΙ5 οδαρίος τοοοσγάς ἴῃς ϑβεζἰηρσ ὑρ οὗ ἴῃς Ταρει- 
ὯΔ0]6 δῖ ΘΒΠΟΝ (νεγ. 1) ; {86 βδυγνεν οὗ ([Π6 γαπγαϊηάογ 
οὗ [6 ᾿ἰαηά (νεῖβ. 2-10) ; δηά ες ἱπῃεογίίδηος οὗ 
Βεη]δη)λίη (νεῖϑ. 11-28). 

νοῦ. 1.-“ 7.ε τυλοΐσ σοι ργε ρα 20), 566 ΠΊΙ, 1Χ. 15. 
«οἀξοδά᾽ (“»ἷδοε οὔ τεϑὲ, τὲ. ποϑ, ἴο ΡῈ βεσῦτγε), 
νει τἴθη ἤδθτα δηά ἴῃ νογ. 8, πον, θυ γ᾽ ἴθ 1 Κίηρϑ 

ἱϊ, 27; Ῥν, Ἰυάρεβ χχί. 21; ὥϑ, Τυάρεβ χχί, 1το9).} 
ἩμΠποεῖο τ6 Ταρεγηδοῖὶς δὰ Ὀδδη αἱ αἰραὶ, Ρυΐ 
Ὧον [παῖ (ἢς {τίρε οὗ ἘΡὮτγαίϊπη νγὰ5 βει6 6, ἰ ννᾶ5 
ΤΙειηονεά ἴο ϑῇῃιποῖ, ὑγοῦραῦὶν ὈνΥ ἀοὐδξβ ΕΧΡΓΕ55 
σομηπηδηα (566 Ὠεοαυῖ. ΧΙΪ. 11), Ῥδσδυβα 5ῃΠοΏ Ὀοίηρ 
ἴῃ ἃ σεηΐγαὶ δηά βεοϊυάεα δροῖ πᾶν ἤανε Ὀδδῇ ΠΊΟΓΕ 
Β: 4016 ῃΔη δὴν οἴμοι 5116.2 Τοόβερῇυς (μξφ., ν., 
Ι, 1090) σίνεβ. δηοίδεσ γεᾶβοῃ, νὶζΖ., ἰῃς Ὀδαυΐν οὗ {6 

βιἰυδϊίοη, νηϊοἢ ἰ5 ποῖ σοτϊζοροίαίϊεαά Ὀν πηοάετῃ 

1 ΤΏΘ 8816 816 ντιτῖθη πὸ 18 βίνεῃ ἴπ θῇ. χὶὶχ. 10 ἴο 
τὴ6 Μοϑϑίδῃ, ΝΟ ἰ5 οὔυῦγ Ρϑδοϑ. 

2 «ΤΤΠδ6 πηοϑί ἢ] ονεα βροΐ οἵ (δῖ νἱ]ἱοϊηϊν, Βοίμο6], τ Ὠ] ἢ 
Τρ εἶδε πᾶνθ Ῥθθῃ τῆογα δίυγα!ν ομοβθῃ, 885 δἱ {παῖ {ἰπὴ6 
8111} ἴῃ ἴῃς μδηᾶβ οἵ [π6 Ὁδπδδηϊίθβ (Ἰυᾶρεβ 1. 232-27), δῃηᾷ {ῃ85 
εἴ ἴο ὁἤοοβε {πε εποδπιρτηεηΐ οὗ [με ϑδοτζεά 1επί, μοί ὈΥ οἱᾶ 
ΔΒ50Ο δ Ιοη5, Ῥαΐ δοοογαϊηρ ἴοὸ ἴμ6 ἀϊοίαϊεβ. οἵ οοῃνεηίεῃοε, 
ἴΠ6 σοῃαθοσοῦβ Εχθα οἡ {Π15 γεγο βροΐῖ ἴῃ {π6 μϑατΐ οὗ {86 
σουηΐγν, ογα 1ῃ6 δ]] οίπηθηΐ οὗ ἴη6 ἰογγιίοσυ οουἹᾶ 6 πηοβῖ 
σον η θην πηδᾶδ, Πογίῃ, βου, δδϑῖ, δπᾶ ψΜεβί, ἴο 186 ἀϊδογοηΐ 
{Π068᾽ (322. αριαῖ Ῥαί,, ̓ οἢ. ν.). 
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{γᾶν ϑ!]ογβ.ἦ ΤῈ ἰὰν πογίῃ οἵ Βείμεϊὶ, ου ἴῃς εαϑί δἰάβ 
οἵ {6 τοδά σοίῃσ ὉΡ ἴο ϑῃεοδεηῖ, 2.4., ΝΔΌΪοι5 (566 
7υάρσες ΧχΙί, 19); ποὺ οδιἰϊβά 1ἴἢ Αὐδρὶς “«542{1)2" 
(Κορίηβοη᾿β }αΐξ, ἰἰϊ., 85-89)., Ηδεῖὰ τῆς Ταρογηδοὶςα 
τογηδίηθα {Π] [ἢ6 ἀδαίῃ οὗ ΕἸ (1 58ῃ). ἴν.) ; 1 ννὰ5 
[ἤδη τεπιονεά ἴο ΝῸΡ (1 ὅδ). χχί. 2 [Ηξς}.]}, δπάὰ 
αἰζεγιναγάς ἰο αἴρεοη (1 Κίηρϑ 1. 4). [Ι͂ἡη τῆς τείσῃ 
οὗ ΪΤεσοροδῖη 1., ΘΏΠ]ΠΟη ννὰθ ἴπ6 ταϑίάεηος οὐ {ἢδ. 
Ῥῖόρβεῖ Αια (1 Κίηρβ χίν. 2); Ὀυΐζ 1 στδάμαιν 
ἀςοϊἰηδά, Πανίηρ Ὀεεη τε͵εοῖϊεσα ὃν ἀοά (Ρϑ5δϊη) 
Ιχχνῖ. 6ο ; Τεγει δῇ νὶ!. 12, ΧΧνί. 6), ἀῃὰ 15 τηβη- 
[ἰοηδα ἰπ δογίρίαγε ἴογ τῆς αϑὲ {{π|6 ἴῃ [εγ. Χ]. σ. 
115 ταδὶ] οἱΐε ννὰβ ἔγοτὶ {πε {{π|6 οὗ [Ἔγοπλα ἴο [ἢ6 νϑᾶγ 
1838 σοτῃρίείεὶν [ογροίίεη, δηα [15 ἡᾶγηθ ἰγδηβίεγγεα 

ἴο {π6 οσοτητηδηάϊηρσ μεῖρῃξ οἱ αἴρεοη (ϑίδηϊενυν, 5122. 
αηαὶ αΐ,, ςὮΔΡ. ἱν., Ὀ. 216, ἀηὰ ν., Ρ. 232). ἽΠηΟ δ νεστιν, 

“ζῴε Ἰαῤεγηαοίς 97, 56 ἀερορεδίν," 50 οδ]]εά εἰἴῆογ 

Ὀεσδιβε ἀοά {μετὰ τηεῖ ψ ἢ Μοβαβ (Εχοά. Χχν. 22), 
ΟΥ Ὀδοδυβε Ὀείογε 1ξ (ῃ6 4556} 165 οὗ ἴΠ6 Ῥεορὶθ ννεγε 
Πεϊά (6 65.,..2..).. Τῇε νογά Ὸ ἰ5 ἀεγίνεά [τΌγ Ἵν", 
ἴο δρροϊηΐ, δηὰ ἴῃ ΝΙΡἢ. ἴο τηξεῖ Ὀν δρροϊηϊπιεηΐϊ. 
((ι65.. Ῥεγῆδρβ {δε γεηάεγίηρσ “ἐεηΐ οὗ τηδείηρσ ΟΥ 
οὗ δρροιηϊηιεηῖ, 24., ἴῃς δρροϊηίεαά τηξαεζηρ-ΡΙδοα 
Ὀεΐνεεη ἀαοά δηά πιᾶη, ψουἹὰ Ῥεϑξ ὌἼχρύεϑϑ [ἴῃς 
τοδδηΐησ, ““4“{[π 1266 ἰαμαῖ τὐας σ“πόάμεα," εἴς., ςἕ, 

ΧΙ. 23, Χῖν. 15. Ηδῃηςσε [ἢς οσοαϑίοῃ ννα5 ἰἀνοῦγα] 6 

ἴογ {86 ξυγίμεγ δ᾽ οπηεηΐ οὗ {πε Ἰἰδηά. 

ι ΓΏυ5 Πόθδη ϑίδηϊοΥ στο τκβ {πᾶς ΘΏΙΠΟῊ 15 ὙΠΕΡ Υ Γδαΐυσο- 
1655, δΔη ἴῃ {158 τεβρεοῖ [οστη8 8 βίσικίηρ σοηίγαβί ἴο [6 βδοτϑᾶ 
παν τες 1 εΙρη:, Γορδᾶρα, δηᾶ (ὃς βίγχ (872. σμᾶ δ αέ., 
ν.» Ῥ. 232). 
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ΨΈΕΒΚΒ. 2-10.--- δ, γεν Οὗ 106 Σαμαά τυλίοῖ ζαα γε 
79 ὧφ ὡῤῥογήορισα, 

Δ ου. 2.---Ἱ. ΌΤΙ ν Ν», “εὐἴοδο ἐμλέγηαηος 116») ἀαα 

μοΐ (γεῦ) 2ογέϊορσα ομζ" ῸΠ τηθδηβ8 “ἴο αἰϊνίάς;᾽ 
Θϑρθοία ἢν ὃν ἰοΐ (6 65., Ζόχ. ; οἷ, κίν. 5, χχί!. 8), υδεά 
Παγα ψι ἢ δη ἱπάείεσ. ποπιηδίϊνε (δ 137, 3). 

ψευ. 3.-- ὃν, “726, εἰηρἤδίο, 45 οοηἰγαβίηρ (ἢ6 

σοπάμπςος οὗὨ {πε {τίθε8. δἀάγεθβεα ψ τ τπαὶ οὗ ἔμοϑὲ 
ννῇο Παά αἰγεδάν ἴακβη ροϑϑαϑϑίοη οἵ {Πεὶγ ἰππεγίδηςσεβ 
ΤΠη6 Ῥαγί. ΘΒ 15 ηοΐ οἠἱν τεῆςχίνε Ὀαΐ Ἰηϊεηϑίνα ; 

““λοτυ ζρηρ ἄο γε σἤοτν γοργϑείσες “0 γοηχῖ55 2 " (566 

Εννα 45 Ογ., ὃ 243). ΤΠΐβ τοπηΐίϑϑηθθθ Π]ΔΥ ἢᾶνα 
αῇίβεη ἰγοτη {μεὶγ ργείδεγσεηοθ οὗ ἃ ποπιδά ἴο ἃ 

βεί6α 16, ἀηα {πε ῖΓ πην]]}]]ρηθθ5 ἴο νναρὲ δὴ Ἂχ- 
(ογπγηδίίησ νὰ αραϊηδί [86 (δηδδηϊΐεβ. Νὸο [685 
5 ἴ οὐ ονὴ ἀπίν, 845 ΟΠ ϑιίίδηβ, ἴο Ὀ6 ὺὑρ δπά 
ἀοίηρσ, ϑραγίηρ ΠῸὺ ρϑΐϊηϑ ἴο τπῇδκα οὐσζ οδ]]Ἰηρ δηά 
οἰεοϊίοη δισα (2 Ῥεΐεγ ἱ. 10), δῃά ἴο Ὀγίῃρ οἴδμοῖβ ἴο 
της σανίηρ Κηον]εάρσε οἵ {π6 {γι ἢ (Μδῖιῖ. Χ Χνῖ!. 10). 

εν. 4.-. δὲ: ,3ο0γ7 γομγεφέυος {γε τι 707 δαε 

γίδε," 1.6., ἴοῦ δδοῇ οἵ [6 βϑενθὴ σχεπΊδίηϊηρ {1065 : 
ΤἸοβερῆιβ, μογείογε, γοηρσὶν βϑίδίθς τῆς ἰοΐϑὶ πυροῦ 

βϑοηΐ ἴο ανε Ὀδθη ἴδῃ, νίΖ., Οοης ἔογ δαςῇ οὗ [δε βενεη 
{δε5, δηὰ ἰῆγεα βδυγνεγοίβ (Α4μζφ. ν.. 1, 21). 2Π, 
ἱτηρεσ. οἵ 315, ἴο σίῖνε, θᾷξ ἤπεγα ἴο ϑδεῖ οἵ δρροϊηϊ, ἃ5 
ἴη Πεαῖ. 1. 13; Νυϊὶρ. “οἰ ρτῖ6." 355}, “ ἀραὶ ἰδὲ ἐλεηε 

ἐἰφοογίδε": Τῆς 2Π9 πιδδηβ, ποῖ “ἴο τηδαβϑυγε," Ὀαΐ 
“το νυΥῖς," δ ἰῇ ἃ Ῥοοκ (866 νϑύ. 9), ἴο ρίνε ἃ σεηδζαὶ 

δοοουῃηΐ οὗ {πΠ6 απ ψὨΙςοἢ γεῖ τεπιαϊηθα ἴο θὲ αἰν!άεά, 
1ἰ5 οἰταδιίίοη, οδαγοίογ βίο, ἡγοῦ οὗ οἱ(165, εἴς,, 

ψὶ τους ἀεϊ!ηεαϊϊπρ ἴῃ6 αχαοῖ Ρουηάδγιεβ οὗ δδοῇ 
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ἀϊπεποι. ἢ ΠΡ) Ἔ, “ φορογαϊέριρ᾽ ἐο ἐἠεῖγ ἐπλσγέζαριοε," 
2.6., ποΐῖ, ἃ5 οβεηπ., δοοογάϊηρ ἴο ἴῃ 51Ζζε οἵ {πε ἰη- 
Πεγίίδηος οὗ εδοῦ ἰγίρε (ἔοσ [15 σου]ᾶ οηἱν ὃς ἀείεγ- 
ΓΘ 4 αἴζεγ [ῃς Ἰοΐβ Βα Ῥεθη ἄγαννη), θυ δοοογάϊηρ 
ἴο [Π6 πυπλθεγ οὗ ἴῃς ᾿ππεγίίαησεϑ ἰηΐο νοι {με ἰδηά 
ννὰ5 ἴο ὃς ἀϊν!άεά, νίΖ., Ξενοη ἴογ [Π6 βανϑβῆ σϑιηδίηϊηρ᾽ 

ἘΠΡ65. ΤῊΪΒ5 σεπογαὶ ϑαγνευ τηὶρῃξς αν θθθη δδβίϊν 
τηδά6 νιπουΐ τουδίησ ἴῃς εαϊουϑνυ δηά ορροϑίτίοη οὗ 
{ῃε (βηδδηϊίζοϑ. : 

γεῖ. 5.-ῖρρπ ΠῚ, “ἀπά αἰὐνίάς γ6ὸ )ῶγ γομγεεένες," 
ΗΠ ὮΡ. ἱπιραγ. (ὃ 54, 3, ὃ. ὙὍΤῇα ταπγαϊπάθσγ οὗ [δ6 
νοΙβ6. ἀθοϊαγε (ἢδί [15 αἰνίβϑίοη νγὰβ ποῖ ἴο ἱποίυε 
[6 [δγγοῦν αἰγεαάν δϑοϑίσηεα ἴο (6 {065 οἵ δῇ 
δηά Ϊοβαρῃ. "κι", “ “λαζ οἰαπα " (2.2., τετη αὶ) “ ΟἹ ἢ ὲς 
δογ 467." 

ψεΥ. 6.----“ βεΐογε 7ολουαΐ ο“7 Οοα," 1.6., Ὀεΐογε τῆ8 

, ἜΔΡεγηδοὶα ψἤθγε 7 πονδῃ τηδηϊεϑίεα Ηἰΐβ5 ρύεβθησθ 
(οἴ, χίχ. 51). Τῆι σγεαίεγ᾽ βαηοιν δηα νϑ] ἀν νν 8 
σίνεη ἴο τῇ οί. 

ες ΔΝεὴ )7γ-- ιν τὰ τῆς αϑϑογίίοη ἴῃ τῆς ἢγϑε οἶδιιϑα οὗ 
ΧΙ 14, 33, Χχίν. 3, 4. “ἔγιοεσίλοοα ἢ ἰ5Β ρυαΐ ὈΓ 

τηεΐοη. ἰοῦ [15 επλοϊιπηεηῖβ.Ό. Τῆς 5ίησ, βυβχ ἰη 
ἹΠΌΓΣ 5. πι564 ςο]]. το 

᾿ 80 ΝΊΠΠΙἜἊατ (Π6 ΟΟΠαΌΘΓΟΥ, ἴῃ Α.Ὁ. ΙΟϑῚΙ, δΔρροϊηϊβα οοϊη- 
ΤῊ ΘΒ ΟΏΘΓΒ. ἴο πΊαῖζα ἢΪπΔ δὴ ὄχϑοΐῖ δοοουπί οὗ 411] {πΠ6 ἰαπᾶρά 
ῬτορΡοτστίν οὗ ἢ15 Κίηράοτη. ““ΤῊ15 πηοηυτηδηΐ, 0411. Ποοτηβάδν 
ΒοοΚ, [6 πιοϑδί νυ ῦ]6 Ῥίθοα οὗ δηϊαυϊν Ροββθββϑθα ὈΥ ΔΩΥ͂ 
πδίϊοῃ, 18. 511} ργθβεσνθᾶ ἴῇ (6 Εχοῃδαμοσ, δηᾶ μου ρ ἢ ΟἿΪΥ 
ΒΟΙῊ6 Οχίγαοϊβ οὗ 1 ἤάανὸ ΠΙΠδστίο Ῥθθη Ρυ] 564, 1ξ 5οῦνθϑ 
ἴο 1Ππβδίγαϊε ἴο ὰἃ5. ἴῃ ΤΊΔΩΥ Ρδτγίϊουϊατβ [ῃ6 δποϊθηΐ ϑδίδίθ οὗ 
Ἑπρ]δηᾶ. ἼΠ6 στϑραί ΑἸίγρα δᾶ βηϊβῃθά 4 [Κ6 δύγνου οὗ [Π6 
Κιηράοπι ἴῃ ἢ15 {1π|6, ΨΏΙΟΝ τνὰ8 Ἰοηρ Κερί δἱ ΝΊπομθβίοσ, δηᾶ. 
ΨΠΙΟΙ ὈΓΟΡΔΟΪΥ βοινθᾶ 85 ἃ πιοᾶδὶ ἰο Δ Πάτα ἴῃ (15 υπᾶσθχ- 
ἰδ κῖηρ ᾿᾿ (Ηυτη6, νοἱ. 1., ΟοὨΔΡ. ἰν., Ρ. 295). 
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ψεῖβ. 8-9 (ξαεοείζος 97. ἐἦσ (Ο0»»1»924᾽167).-----Ἄ7ου. 8.----ὦ 
30 15 ἀερεηάδηΐξ οἡ ὈΘΌΠΠ, “φυῆο τυϑρΐ 1. αἰφεεγίδε." 

Δ εγ. 9.--ῦ Ὁ, “ ἀορεογαζηρ 10 (115) οἷός," 5866. οὐ 
νεῖ. 4. ΤΠ δββογιίίοη οὗ [οβερῃυβ5 (μἼφ., ν., 1, 21) 
ἰῃδξ ϑονθῆ τηοηΐῃ8 Ψψεῖα οσσυρίεἀ ἰπ {Π|5 5ΌΓΝΕΥ 
5665 ἴο Ὀ6 δι γαῖν. 

γεῦ. 10.-Ὁ (χερί ἠοίς," 5866 οὔ Χχίν. 2; δηά οη 
ΠΡΌΠῸ 566 χὶ. 23. ἜΠε ρογίίοηβ δ]οιί(εά ψεγε υη- 
Θαυ], θὰ νεῖ δάαλριίεα ἴο [6 οἰγουτηβίδισεβ δηά 
ΓΟαυΪτεπηδηῖβ οὗ ἴποβα ἴο ψνῇοπι (ἢν ννεσε δϑϑι σης, 
Ἔνθ 5 ἴῃ {ες ἤδανθηΐν (δηδδῇ 411] ἴπ6 ομ!] άγεη οὗ 
αοά ν1}}] ΡῈ ΠΠν ὈΪ]65βεα, θὰαΐ δας δοοογάϊηρσ ἴο ἢ 8 
σαρϑοῖν (5σεε Μαίῖ. χχν. 21-23 ; 1 (οῦ. χν. 41). 

ΝΈΚΒ. 11-28.---- 7 ογηαμοό ΟΓΓ ΔΉ )ΑΊ17. 

ψεῖβ. 11-20. (3 βομημααγθ5).----οΥυ. 11.---. 726 
ἰοἦ. .. «ἀγι9 π, 1.5. οὐαἱ οὗ [ΠὩ6 υτὴ (οἴ, μεν. 

χνΐί. 9). ὨΡῚ) ὍΣ, “2016 δογαογ 97 Τλφίγ οἱ" (12. 
οἵ τῆς ἰεγγίίοσν δϑϑοίσηθα ἴο {ἢθπὶ ὃν ἰοῦ), “ δεζευεεε 
{λ6 εὐήαγεη οΥΓ ἡμάαζ . .. 97. )οεοῥήύ. Ἔν ἀοάξ 
ονουγ!ηρ ργονιἄάθηος τς {ρὲ οὗ Βεη͵αγηίη ννᾶ8 
τῆι5 ρἷαοεά οἷοδα ἴο [5 Κιπαγεά, [ῆἢ6 ουδὲ οὗ 
7οβερῇ, δηά οἷοβε ἴο [ες {γίρε οὗ ᾿δῇ, ἢ νος ἢ, 
αἱ ἃ ἰαΐεσγ. ρεγζίοά, 1 ννὰβ ἴο θ6 Ὀγουρῃξ ἰηΐο νεῖν 
ἱπιἰηγαῖϊς 4]]αηοε (1 Κίηρβ χιϊ. 21). Τῆς τεγγΟΥΥ 
οὗ πὸ οἵμεγ {Π06, Ἔεχοερί ρεῦῆαρβ Μδηδββεῇ, Ἵοοη- 
ἰαϊηεἃ διοἢ ἱπηροζίΐδηξ ρᾶϑϑε5θ ἰηΐο [6 δαϊδοεηΐ 
δίῃ, ΠούΓ ϑιιοἢ οοηϑρίοιοιιθ ὨεΙρῃΐθβ, ψῃθίθαγ ἴου 

ἀείεησε οὔ 85 ίρῃ-ρ᾽ασθϑ οὐ ψόύβῃϊρ (5ε6 ϑίδηϊεν᾽ 5 
δ 2,5. απα αΐ,, ῬΡ. 20Οο-1). 

Δ εῖβ. 12-ιιἰ3 (7.16 ΜΝΜογίλεγη βομηααγ7).---- [15 
οοἰποϊάεα ψὶτῆ τὰς ϑβδουϊπεύη Ὀουηάδεν οὗ ΕΡΏγσα ΠῚ, 
8ἃ5 ἴαγ 845 1ονεῦ Βείβποσοῃ. 
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Νεῦ. 12.-- 4Ξ“μά 2ἦέγε τὐαᾶς 707 ἐζεηρε 1ζ4 δογαδ7 ΟἹ 

Ζλε εἱαξς πογέζευαγαῖς ἥονε 106 7ργαάκη." Οπ (ῃς οοῆ- 
βἰγασιίοη οὗὨἨ ΠΡ; Ἐῦ, 566 ὃ 90, 2, 4. ΠᾺΒ - ΠΒ, 
“τοῦ ἢ," ἰτοπὶ Πρ, ἴο Ὀΐονν, [πε “ δἰάβ," οὔ “ φυιδγίεγ," 
{κὸ “οἵδ ἴτοπὶ “οβ᾽ (εἶ νεῖβ. 14,15). ““4μά 1ἦε 
δογα 7 τυϑρξ τ 19 ἐἦθ 5σ1α6 (11. Θῃου ἀετ) 97, 76γιοθο 071 
ἤλε πογίδ, 1.2., 1 ἱπο!ϊ δε 7 6γίοο νη {πε τεσ ΤΟΥ 

οἱ Βεη͵δηλίῃ. ἽΠ3, “Ζημίο ἐΐα γμομραῖ,5," 566 ποΐε οἡ 
ἴ, τό, δῃά οἴ, πρρ, [ο]ονεά ὈγῪ 3 ἴῃ ῥβαίῃῃ χχίν. 3 ; 

(δηΐ. ν!ΐ. 9 (Η εΡ.). “ΠΉΒῚ : Αοοσοτάϊηρ ἴο {πε ροϊηκίηρ, 
τῆς ἰο]]ονίησ νοτγά “ Βείῃτ-ανεη," βἰδηας ἰῇ δρροβίζίοῃ, 
δΔη4 ἀεηοῖίεβ ηοῖ ἴῃς ἴοννῃ, θυ (Π6 νυν] ἀθγη 655 50 ο8]]66 : 

δ.»., “ Ἰοτυαγαῖς 1}6 ευἱζαάργηοςς, Βείψ-αυοι. Βαϊ 5οπὶδ 

ειηεηἀεά Μ55. δηά ΚίμσΩΙ γεδᾶ ΠΊΒῚΡ, (Ὡς σοηῃδίγας, 

ἔογπλ οὗ “3, ἢ τς δἀάϊτίοη οἔἉ π-- ἰος. (566 ὃ 90, 
2, ὦ, αῃὰ οὗ (ἀδ5., δελγρεῦ,, Ὁ. 633), “ Ζοιυαγάς 
ἐΐε τοϊάεγησος ΟΥΓ βειο-ανόη," οἴ 1 Κίηρβθ χίχ. 10, 
ῬΟΦῚ ΠΉΞῚΡ, “20 το τυϊάίεγησος 977 7ανηασοσ." Οη 

Βειῃ-ανθη 566 νἱ]. 2. ἡ - 

Νεῦ. 13 (566 οὐ χνὶ. 2, 3).--τπρῦ ἢ: Κ, “20 {ἦέ 
5146 (ϑὨου ]46γ) ο7 ηϑαλ": Ἡεγε τὲ π- ἴῃ 1,Ζ8ἢ, 
ΜΠ Ϊοἢ ἴῃ ἴδε ἐογηγεγ ραγί οἵ [ἢ νεῦβε 15 ἰοοδὶ (ὃ 90, 2). 
ἔογπὶβ {πες τογηγἰηδίίοη οὗ ἴῃς ψοσά ; 50 ἰη [ἴῃς ϑδχῃδγ. 

ψεῖβ., ἰῃ6 δερῖ., νυΐὶρ., δηὰ Ἐβθρίιϑ ; οἷ. ΤΙπληδίῃ, 

Τἰπιηδι δῇ (Χν. 10), ΚΙΡΙ ἢ, ΚΠΌΪΑΙΠΔῃ (566 ποίς ὦ, 

οἡ Ατί. “1κι|2 ἰῇ δηλ 5 4526. 21ω1.). ὙΒουρῃ 
Βείθοὶ, δοοογάϊηρ ἴο ἴπῸὸ Ὀοιηάδγν πόα σίνεη, ννὰϑ8 
ἰη ἘΡΏὨτγαίπι, ἰὉ ἀρρθαῖβ ΠῚ νεῖ. 22 ἴο ἢανε Ῥδεη 
αϑϑίρῃεά ἴο Βαη͵απιίη. Ἵγη, “μα αἰδεορηαρα," 1.6. 
ψννοπί βουζηνατγα. 

γεν. 14 (716 Ῥγεείεγη 80γ4167)..--- Γῇ, 5ε6. χν. 0. 
δ) 209), “μα ἐμγηιδαὶ οη {6 τῦέδὲ σἱαἷ ἱοτυαγαῖς 176 φοιίζ᾽: 
Οη Κιήδίμ-θ88ὶ δηὰ Κι ἡ} 41}-} Θαγίηι 566 ἰχ. 17, Χν. 9. 



286 7,38 ΒΟΟΙ͂ ΟΥ 7Ο σα. [ΠΗΑΡ. ΧΥΠῚ. 

Ηδρτο, τπογείογο, [ῃ6 θογάθγ οὗ Βεπ͵αγηίη τους εά [Παΐ 

οὗ ]Ἰυάδῃ. ὈΣΠΕΞ, “ 216 τυοεέ χμαγί67," οὐ 5146 τονναγαάϑ 
{πε 564 ἴοΐ. νεΐβ. 12, 15). ΠΝΒ σοπΊθ5. ἔτοπὶ ΠΝΒ, ἴο 

Ῥίον, αηά ἤδηςα πιεδηβ ἃ αυδτίεσ οἵ πῆς ἤδανεηβ ἔΓΟη] 

ψνΙοἢ {μὲ6 νὶηα ὈΙον5. 
Νεῦβ. 1στ-τὸ (76 δορί δοιρμα}7).---- [15 σοη]- 

τηθηοίησ ἔγοπι τῆς οἷΐν οἵ Κι τ] ἢ- αγίπ σοἰηοϊα Θά 
νὰ ἘΠ6 πογίῃ ὈῬουπηάαγυ οὗ ΤυἀδΔῃ (Χν. 5-9), Ὀυΐ ννὰ5 
ΓαΘΑϑυγοα ἴῃ ἢς ορροϑιῖα αἰγεοίίοῃ, νίΖ., ἔγοπὶ ννεϑὲ ἴο 

δαϑί. 
Νεῖ. 15.-- 4ὦ ἐΐε φομίζ φμαϑέ6 7 (75) 7.7 {δε 

ἐγ γ6»211} 97 Κγγαϊζ-7ἐαγήγε," εἴο. ΠΝ, “ορ ἐφ τυοοί": 
Π-- ἰ5 ἤεγα ἴακεη ἰῇ ἃα ψεαῖζου 86η8586 ἴῆδη ἰῃδΐ οἵ 
“τονγαγ 5" (566 ὃ 90, 2, ὃ. “ΔΝ εῤἧ-δ-αοὐ," 56ε6 οὐ 
ΧΡ. 9. 

ψεῖῦ. 16.--͵ποροϑ ΠΏΣ, 566 οἡ χν. ὅ. ᾿ηπ-γόρεὶ, 
χν. 7. ᾿ 

Ἔ η-5ῃεπη ἢ δηὰ (“1-Ἰότῃ, 566 χν. 7. 

“φορῆ ΟΣ δόῤαη," κν. 6. 
ψεῦ. τ8 στη, “2916 ἀἰφδογέ ῤέαζη," 2.6., οἵ τῆς 

Ἰογάδῃ, 566 1.16. [1η ἴπ6 Αὐτῇ. Ν εΐβ. [ἴ 15 γεηάογεά 
“Ατγρϑῇ, δηῃά δρρεαΐῖβ ἴο Ὀὲ ἰάεηϊζίςβὶ ἢ (ἢς Βεῖῃ- 
Ἀδδγα ἢ Δἢ ἴῃ Χν. 6. 

ει. 19.--“ δέϊ εολδρἠ- ἰδ," χκν. 6. πλῖθν, “ Ζοτυαγάς 
ἐΐε πογί," 1.6.. [ὴς Ὀοπηάατῖν |ἰη6, τπουρἢ ἰαἰκίηρ δη 

Θαϑβίοσγῃ αἰγεοίίοη, ϑδοσηθνηδί ἰὰγηεα τοννατάβ [ῃ6 Πουιῇ 
2} ὈΠΊΝΥΤΡ, δοσογάϊηρ ἴο ἘΠ15 τεδαάϊηρ Θη53Π 15. Ρυΐ [πῃ 
ἃΡΡΟΒ. ἴο [π6 βιιβθῆχ οἵ ἴπ6 ρονετηίηρ πουη, “ ζῴδ ομΐ- 
φοΐηρε 07 11, υἱξ., 97 {6 δογαδγ" (δ 121, 6, ει. 3). 

γεῦ. 20 (76 ξαςίογη δοιμαα77).----ἴγηνς, “12, τοίογ- 
γτηρ ἴο ΠΡΌ. 

ψεῖβ. 21-28 (7116 17οτυ,ς 97. 186;27,179214).---- 658 
α΄ αἰνίἀεἀ ἰηἴο ἴννο σΥΟΌρ5, οἠβ ἴῃ ἴῃς δαβίεγηῃ ροζίϊοῃ 



ΨΕΚ5. 21-22.] 7.7Ὲ ΒΟΟΙ͂ ΟΥ̓ 705}. 287 

οὗ {π6 {τἰρο, σοηϊδίηϊηρσ ἔνψαῖνα ἴονηβ; [6 οἴμεσ ἴῃ 

16 νεοϑίεγῃ, οοηΐζαϊηΐηρ ἰουγίεεη τον 8. 

Νεῖβ. 21-24 (116 ξαρίογη 17οτυ»5).----Ἰατ. 21.-- 
“« γέγξιρλδ," 5ε6 οἡ 11. 1. “.διίῬ-ελδρἪ-ἰἄλ," χν. 6. Απά 

ΦΈΡ ο- Οἰ ἰδές" (ἴδε Ἰαζζεγ ννογά, 1{ Ἠεῦγεν, 15 ἀεγῖν- 
ΔΌΪῈ ἴτοιη ΥΥ, ἴο ουξ οι, δηά τῇδν ροβϑϑίρὶν Ὀδ 

σοοηηοοίοά ψιἢ {πΠ6 σεησγαὶ οἰγουπγοϊβίοη, νγ] ἢ ἴοοῖκ 
ὈΪδος δἱ ατραὶ ἴῃ ἴῃς ϑᾶπὶα ηεϊρ Ὡουγῃοοά [ἀτονε]), 
ταθπιοηδα ἤογα οὴἷν ἴῃ ἴῃε6 ΟΙἹα Τεβίαπιεηξ ; {πα 

Πᾶγὴς ἰ5 γεοορη θα] 6 ἴῃ ἴῃς ἤσαν εἰ Καξσίς, οα τῃε 
τοδά ἴγοτι [εχ ιϑα] θη ἴο [ετῖσῆο. Ῥοϑϑίρὶν ἴῃς Βειῃ- 
Βδϑὶ οὔ 1ἵ Μδος. ἰχ. 62, 64 (τονε, 1πάεχ ἴο (Ἰ] γ᾿ 5 

Β1Ὁ. 4166}. 
Ν ει. 22.---“6ι-ααγαῤῥαΐ," κν.6. “712 »α-γα-γ}1»»" 

(νο ουζτπηρθ οὔ ΟΥ ρυβϑοῖρίςθβϑ), ρεῆαρβ ἰπ {δὲ 
ν816ν οἱ ἴῃς Ϊοτάδῃ, δηά :ἀδηξίοαὶ νὰ της τηοάσδγηῃ 
65-.οπηγαὰ (νη ἀἐ Νεϊάε 5 ,2,42), αθουξ ἔουγ τ 165 
πού οὗ ]ετίοῆο. Εδυ] δῦ ψγῖεγβ, ἤοννεναεῦ, ΒΌΡΡΟΒα 
ἴι βἴοοά οὐ Μουπί Τϑβειηαγανίγῃ, ἱπ ΕΡἢγαίγα, μετα 
ΑΡἢ] 48 Ῥεϑβίερεα [βγοόοροδηὶ (2 (γοη. χίϊ. 4. ὍΤῇε 
ΠΆΓΩΘ ἴῃ ΕἰΠογ οα586 πᾶν ἤᾶνα θεδη ἀογίνεα ἔτοπὶ [6 

ἀηοίεηϊ {δε οὗ ἴῃς Τϑεηγαγίῖεβ (ας. χ. 18). Δείλοί,͵ 
ν]ϊ. 2. 

εν. 23.--“ ἀα-᾿ 41ν-υἦνι" (πε ταΐη5), ρεγβαρϑα ΡΠ 
Ὀν, οἵ οδ]|]164 δἰϊζεγ, (8 Αννίῖεβ (58εε. οἡ χίΐ. 3) ; 
πηκπονη, Ὀὰξ ΚηοΡαὶ νου ἰἀδηςν ἰ ἢ ᾽ΑΓΥ, 
ψνὨΙοἢ σἰοοά πξεὰγ Βεῖῃεὶ (ν11. 2, χίΐ, 9), ἀῃά πιϑδῆβ 

ἃ ἤδᾶρ οὗ τυΐηβ οὔ δίοῃβϑβ; οἵ. δ (ΝΈῇ. χί. 31), ΣΦ 

λ “Τὴ ΠΔΙΤΟΝ ἰοστΟΥΥ οὗ ΒΘη͵]δπηϊη ΒΟ τη6]15 ἰηΐο {Π6 
ἢ1115 ψΏΙΟἢ τοαοὴ ἴο ἴπΠ6 ῥΡ]δΐη οἵ Ἐβάσγδϑιοῃ, δηᾷ ψῃϊὶοῆ, ἔγομλ 
1π6 ρτϑαῖ {Π06 ΨΏΙΟΙ ἰῃθτο μα 115 ομἹθῇ βεδί, ἀτὸ Κπούγῃ ὈΥ 
1ῃ6 πδῖηδ οἵ "(ες Μουηίδίηβ οὗ ΕΡΗτγαΐπὶ ᾿᾿ (ϑίδῃϊου, 72. σρᾳῖ 
Ῥαΐ., Ῥ. 229). (Οἱ. ποίβ ου Ηδ- Κδιῃηδῇῃ, νϑσ. 25. 
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([54. χ. 28 ; (65... 4:..). “ ἀᾶἄρ-«Ὀἄ-γαλ᾽" (ἴῃς μείξεσ οὐ 
οοΜ) : Τηϊ5 πῆς πῆΔΥ ἤἢᾶνα ταίεγεηςε ἴο ραβίυγε- 
ἰδη4 (οἴ. ΕἸΕΡἢ ἴῃ νεῖ. 28), δηά ἴῃς τηδηϊίοη οὗ {πὰ 
“ΠΟΥ ἢ 10 1 ὅπ. χί. 5. οβερῆιϑ ϑᾶγ8 ἰπαΐ (ἢς 

51141η655 οὗ [δε {Π0ε οὗ Βεη)δηγίη ννα5 Ἴσοτηρεηβαίοα 
ὃν 1Π6 Ἔχοει]εηςς οὗ ἴῃς ἰαηπά (πέ29.. ν.. 1). “2 αγαλ᾽" 

5 5814 ὃν Ιεγοπὶς (Οποριασί., “Αρῆγα ἢ ἴο θὲ ἔνα 
ΓΑ]]ες δαϑσί οἵ Βείμεὶ. Ῥεγῆδρϑβ ἰἀδηςίοδὶ νι Δ άγακ 
(Κορίηβοη, αὴ ἀε Νὲεῖϊάθ), αϊξνναν Ὀεΐψεεη εγὰ- 

5816πλ ἀηὰ Γεγίομο. “᾿Ορά-γαλ᾽" (ἃ ἴανῃ), ἀϊβεγεηΐ ἔγοπ 
τ[ῃ6 ΟρΡβγδῇ ἴῃ Τυᾶρεβ νὶ. 11, ψΐοἢ Ῥεϊοηρεά ἴο τῃ6 
(ρὲ οὕ Μδῃδββοῦ, Ὀυΐ ρύόραθὶν [ἢ6 δαπὶῈ 45 (δε 

Ορβγδῆ ἰπ ἰδ6 ἰαπά οἱ 5804] (1 ϑδτγη. χιϊ. 17), δῃά 
ψὨΪοἢ ννᾶ5 οδ] δά Ἐρῃηγαίη (2 (ῇγοη. χε. 10), δηά 
Ἐφραΐμ, νἈϊμεγ οὐ Τογά ψεπὶ Ῥείογε Ηἰβ ἰδϑῖ 
Ῥαββονοῦ (]ομη χί. 54) ; σοοη]εοϊυτοα Ὀν Ἐοδίπβοη 
(διό. δ5., ἰ. 447) ἴο Ὀ6 [8 ϑ8δπ|6 85 εΖ Ζ7.αϊγεδεῆ, 

ἃ 5Π14}] ν᾿] ρα οἡ ἃ ἢ1]], ἔοιιγ πλ1165 ΝῸΝ. Ε, οἵ Βείμεὶ 
(5ο εδη ϑίδηϊευ, δή. σμαὶ δαί, Ὁ. 213). 

γε. 24.----“ ΑΚ ρ.αγ-λα-᾿ 4:»ι-»ιϑηαγ " (Βαμλ]ει οὔ [με 
Απηπιοηϊ 65), τεδά ἰη {π6 ΟἿ δῃὰ Ὀν ἴῃς Οβαϊάεε 
ΠΩΣ 5; ἀηκηόνη, ὈθὰΕ βοπηοννῆθγα δὲ τῆς πεδα οὗ 
{π6 ρᾶ5856ὲ5 ψῃϊοῇ ἰεδά ὑρ το ἴῃ Τογάδῃ νδὶ]αν 
ἴο τῆς (400 16-ἰαηὰ οὗ Βεπ)]δπλίη. με δγηβ ϑθθγὴ8 

οοπηπιοπιοζαίϊνε οὗ δὴ ἱποιγβδίοη οὗ [ἢ Ατηπιοηϊῖ68. 
“λα-᾿ Οῤἧ-πξ, αἷθο απκηόνη, Ὀὰΐ ρεγμΔρ5 50 ςδ]]δἀ δἴζογ 

τῆς. Ορμβηϊΐζεβ5, ἃ ποη-15γδ 6} 1 |5ἢ {{Π06, πηεηςοηεα ἤδγα 
οηἶν. ἄτονε ψουἹά ἰἀδηςτν 1 ΨΠ τς σοῤήπα οὗ 
7]οβερῇυβ (Δεί. γιά. 1... 3, ὃ 5), Ὧδπὰ νὰ {πε 
ρύεβεης ἔρια, ἵἴνο δῃηά ἃ ἢδὶῇ πλ}165 πογίῃ-ψεϑῖ οὗ 
Βείῃεὶ. “ σα-ὁ δ᾽" (ἢ ρᾶυβα ἰογ ἀδ- μᾶ᾽, 4 81]]), 

"ΕΠ. ἽΒΡ, ἴο οονεσ, 8ε6 ΠΏ, ἰχ. 17, δηᾶ οἵ. 1,41. Ζδοζμ72. 
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ΙΔἀδηΐοα] νι τῆς ἀεῦα ἴῃ 1 απ). ΧΙ. 15, 16; 

2 Κίηρο ΧΧΙΠ. 8. ; Ζεςΐ. χίν. 10, ἀΙΞ Πρ] 5Πη664 ἔτΟΤῚ 

α!Ροδῇ οὗ 5411 (1584. χ. 29). [1 ννᾶ5 δϑϑοίσῃεα ἴο [ῃ68 
ΤΙ νῖες (Χχί. 17); ἰογθοα ὃν Αϑ8δ(1 Κίηρϑ χν. 22) ; 
᾿ΠΠΡΙἰεἀ αἴζογ [ἢ6 οαρεἰνὶγ (Νοεἢ. νι]. 30); πον 76δα, 

Οἡ ἃ ἈΠ] ορροϑβίίε ἴο ΜΙομπΊαβϑῃ, ἀρουὲ εἰρῃξ π1}}65 
Πούίἢ οἵ Ϊεγυβαίεηὶ (Κοδίηβοη, 426. Κ᾽ 65., 1., 440). 

γείβ. 25-28 (5 εογαῖ Ογομῤ 977 οηγίθο ΟἽ2165, ΤΏ 
“16 Ἰζεεί αγί 97 βερ )α}Ὀ2)1).----- τ, 2 5.-----" ΟἹόλ-᾽ δη," 
566 ἰχ. 3. “ἀα-Κα-γ»εαΛ᾽" (ες Ἰοίιγ), πεαῦ ἴο 6-ὍΠ8 δηά 
αΙΡἢ- Οη (154. χ. 29), οοη͵εοϊαυγεά ὃν ΚεΙ] ἴο ΡῈ [ἢ8 
58Π1|6 85 {πε Βατηδῇ οἵ ϑαγημεὶ (1 54π1. ἱ. 10, 11. 11, 
Χχν. 1),, ας (ῃϊ5 ἰαϊῖοῦ ννὰβ ἰηῃ ἘΡῆτγαίϊηι, δη ννδ5 
αἶθο οδ]εὰὦ Ἐαγηδίμαϊπι Ζορῃϊπι (1 ὅ58η).. 1. 1). 
Ῥεγῆαρϑ, ἤοννενοῦ, {6 παηῖς ΕΡἢγαϊπὶ δὲ [15 θδυὶν 
ΡΘΓΟά τᾶν ἤᾶνε Ὠδθη εχίεηάθα ονοῦ [πῃ πηοιη- 
ἰΔίηοιιβ στερίοῃ οἵ Βεη]απηίη, ψνῃο ἢ ννὰβ ἴῃ οἷοβε 
4] ]ΠἸαπο8 ἢ δηά ἴῃ ἀερεηάεπος οἡ ἰξ (5ε6 Αγί. ὃν 
τον ἰῃ ΘΠ 5 42. Φιεΐ., νο]. 11., Ρ. 998). Νον 

εγ-Κἄρε, ἀροὺὰῖϊ ἥνε Επρ] 5 οὐ δἱ'χ Κοπίδῃ πΊ1|65 
πογίῃ οἵ Τ7εγυβαίθηι, ἀεβοσροα Ὁν Κοδίηβθοη 8ἃ5 ἃ 
νγείσ θα νη]αρε οἡ ἃ Ἀ1}1, θυαΐ ψΗἢ ταπγαῖη8. οὗ 
σοΪτπλη5, 5Βηπᾶγοα 5ἴοηδϑ, εἴς., 411 ἱπα σαῖίπηρ ἃ [ΟΥΠΊΘΓ 

ἱπγροτίδηος (Βέδ. 6 ς., ἱ., 576). “84 2-γδίά" (ννε 115), 
566 Οἡ ΙΧ. 17. 

εν. 26.---“ λα»-}7115-ῤοΐ " (1 νναϊοῃ-ἴοννεγ), ἀ- 
[εγοηΐ ἔγοτῃ ἰῃς Μιϑρεῆ ἴῃ χν. 38 ; 1ἴ ννᾶβ [6 ρἷδοε 
ψ Ώεγα ϑδγημεὶ πα ρεαα [5γ86] (1 58π|. νἱϊ. 5, [6 Μαβρῆα 
οὗ 1 Μᾶδος. [1]. 46), ἀπά ψῇεγε 5811 ννὰ5 δἰθοίεα Κίηρ 

ι “237Σ- α2, τλατκοα Ὀγ [μ6 ν]αρὲ πᾶ ρύθθη ρδίο! οἡ 115 
ΒΌΠΊΠΑΙ, (Π6 πιοϑί σοπδρίσυουβ ου]θοὶ ἔγσπὶ ἃ ἀϊβδίδποα ἴῃ [Π8 
ΔΡΡΓΟΔΟἢ ἰὁ6 Τ7Θτγιβδίθη ἔγοηι ἐμ 6 βουίῃ, 15 οαγίδίη!ν ἀαγαἦ οὗ 
.86727417;2272" (ϑίδῃϊ]ου, 5222. αμα αΐζ., Ῥ. 213). 
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(1 ὅδ. χ. 17); ἰξ νὰβ ἰογιῇεὰ ὃν Αϑ86 δραίηϑί 

ἱητοδάς [τοπ] τἴλ6 πού (1 Κίηρβ χν. 22); δηὰ νγᾶὰϑ5 

αἱ ἃ ἰαΐεγ. ρεγίοά τῃς τεϑίάεηςε οὗ 168 (μαϊάδθδηῃ 

ρονεγηοσ δάδ]δῃ (2 Κίηρβ χχν. 23, 25; 7 εγ. ΧΙ, 6). 

Νον δ ιεόγ ϑαριυῖ (ρήορῃες ϑδγῃι6}), ἀρουΐ ἔνε 

τοῖος πο -νοϑὶ οὗ 7ειϑαίθπη, απ οὴς τὰ ]]α βου 

οὔ αἰδεοη. “ ἀαζ- 2 1ϊ-γαλ᾽" (ἴῇε Βατ]οῦ), ἴχ. 17. 

«λα»μ-.76-ἰςαἦ" (“τῇς ροίηρ οὐἱ, “ες βρηηρ-Π646;" 

Θίδηϊεν, οδέρ. απάὐ αὶ, Αρρ., ὃ 52), ρίοθδθὶγ 

ἰάἀοητίςαὶ ἢ Αἰ κώδηϊοί, ἴουζ τλ1165 ναοί οἵ Τεγι- 

58 ]θπὶ, δπὰ τῆς Ἐριριαμδὶ οἵ {δὲ Νενν Τεβίαπιεηϊξ 

(τονε, [πάεχ ἴο Οἱαγκ᾽β 816. “4:116α5). ΑΔ ταΐη σα]]εά 

Δεῖ Μέδεοά, ννεϑῖ οὗ Τεγιβα] θη), δη πεαγ Κυ]δηΐεξῇ, 

ΔΎ, δοοογάϊηρ ἴἰο 1 ἰευῖ. (οηάεγ, ἰηα σαῖς (6 [6 

(Τα, 5μεεῖ χν!].). 

Ψεῖ. 27.---- ΑΚ -φοηι" (“ βονεγ-ραγάβθη," ῥγορεῦν 

«νατϊεραιεά, τί. ὨΡῚ, ἴο δάογῃ ψ] ἢ σο]ουΓ8) ρεῦμα ρ5 

Αὐι-Κανγίηε, νιθϑὲ οἵ ᾿ογιβαίθηι (τονε). “ γὴν» 1" 

(“ αοά δ6δ4]5"), ργόθδθὶν, δοοογάϊηρ ἴο 1;1εὰξ, (Οηάεγ, 

{π6 ν]]ᾶσε Ἐδίδι, ποσί οὗ 76γαβαίθη. Τη6 ΠδπηΊΕ, 

ἢ 5ᾶγ5, ἰ5 ἀεγίνεα ἔγοτι ἃ βία] γ τοοῖ, δηά τς 5ἰϊιά- 

τίοη ἰ5. 5δἰἰϑίδοϊοτν (ῥα... Εαῤών. μπᾶ, ϑῃεεῖ χνῇ.). 

«74γ-᾿α- ἰαλ" (ρεσῆδρϑ 1.9. ΠΡΡΣ, ταα]ηρ, οὐ [γε Ὀ]1ηρ,, 

(τοῦ 8, ἴο {γεπ1}} 6), οηἱγ, {κθὸ 1Π8 ἔννο ἐογεροίηρ 

ἴοννῃ8, πιοηιίοηεα ἤδθγθ, Ὀυξ υηγεοορηϊθδεα, Ζζ7ῃε 

“ραηδδίορυ ἰπ 1 (ἤγοη. ἰ1. 43, 44, τὴν ἱπάϊοαϊς ἰῃδΐ 

ἴξ νας ἔουπάεα Ὀγ ἃ οοἴοην ἔγοῃη Ἠερτοη. 

τ Μεγ, 28.-- 7: -ἰα᾽" (ΠΡ, 5146), [8 Ῥατγία!-ρασα δηά 
ΡΓΟΡΔΡΙν ἴῃς τεβίάθεηος οἵ Κίβῃ δηὰ 5880} (2 ὅϑδτζη. 

χχὶ. 14. 5116 υηκηοόνη. “ἀα- Ξώῤἧ" (“τὰς οχ," 

1 Ῥοτγίοσ, ΠΟ υῸσ, σοηϑί θυ ἰμδί [Π6 δια οἵ ΕτηπΊδιβ 5111] 
τοπλδὶη5 ἴο Ὀ6 ἀϊδοονεγθᾶ (566 Ατί. οἡ “Ἐπὶ Δ. ἴῃ δι} Π 8 
:1Ὁ. Φιοξ., Ῥ. 549). 
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ὈΓΟΡΔΡΪν πρὶ γίησ τῆ8ὲ τῆ6 ἱπμαβδαηϊς ψεα ἃ 
ρῬαβίογαϊ ρεορὶο). ΤῇἊε ΑΪεχ. ϑερί. 1οἷῃ5 ἃ νι ἢ 
186 ργεσβάϊηρ ψογά, 6.9., Σηλαλέφ (οχ-τ5), θας ἴῃ 
[ῃ6 Ηδερ. [ῃ6 ἡ ταν πᾶνε Ὀεθὴ αἀτγορρεά ὃν ἃ [{τδῃ- 
ΒΟ οΥ, οἰδμεινίϑα [6 ἡ ρεσ οὗ ἴον ψουὰ ηοΐ 

θὲ ἐουτζΐδεη, 45 δἰαίεα ἴῃ [ἢ ]5 νοῦβε, που ρὴ δυο ἃ 
τη βοδ] ου]δἰίοη πηϊρῃξ Ὀ6 (ἢς6 οὐῖοσ οὗ 4 Ἴοργίϑβί (ςξ. 
Χν. 32, 36). [“δυϊ, (οηάογ ννοι]ά ἰἀδηςν ἰ ψ ἢ 
[η6 ργεβεηΐ νι Π]Πὰρεὲ Ζα, ννεϑὲ οὗ 7δγυβαίθπ. Τῆς 
ο[υδίίοη ἀρῦεα5 ἢ [Π6 Ὀοιιηάαγν οὗ πάλ (αἱ. 
Ἐαῤώνγ. ἔμρα, 1881). "ῬῚ2)}, 566 οἡ χν. 8. “7764 
σα» (15) 7εγμδαίδη:" : ΒΥ ςοπιραζίηρ Τοϑῇ. χν. 7, 8 
ἢ ΧνΙ]. 16, 17, ἰἴἴ 5θοπὴ ἰδαΐ ἰ(ἢς6 ῬουηπάδεγΥ 
Ρείψεεη υἀ4ἢ δηά Βεη͵]αμηῖη (86 πογίῃ θουπάδγΥ 
οἵ [ῃς6 ἐογπιθῦ, δηά {8 βοῇ οὗ (ἢς ἰαΐῖθῦ) τδη αἵ 

τῆς (οοΐ οὗ [π6 ὯΠῚ οἡ ψῇῃϊοῃ τῃς οἰΐν ϑἰδηάβ, δηά, 
{πεγείογε, {παΐ [6 οἱΐν [1561 γνὰ5 1η Βεηϊ͵απικίη ; Ὀαΐ 
ΔΠΥ͂ ΟὔΘ οἴοϑϑίηρ [ἢ6 ὩδΙΓΟΝ Γανίηθ οὗ ΗΪ! ΠηοΠπΊ 5εῖ 
ἴοοξ οὐ ἰἢς ἰεγγίίοσν οὐ ἴδῃ. [ἴ ννὰβ ἀοιυθί6559 
115 ροϑβί[οη οἵ 6 βάθη, [ἢ6 οἷν νῇεγε (ἢς ἔγὰς 
αοά νᾷβ5 ψουβῃϊρρεά, νος δϑρεςοίδ!]ν οοηϊγί Θά 
αἱ ἃ ἰαῖεσ ρεγϊοά ἴο ἃ οἷοϑβε υππίοη Ῥεΐννθθη [ἢ656 ἔννο 
{τθε5. “ Οσἵδἧ- αἱλ'" (811), ργοραθὶν ἔπ6 βαπὶς 85 {ῃε 
αἰ θἢ-᾿ δἢ οἵ Βεη]αγηίη (}πάρεϑ Χῖχ. 12, 14), δῃά οἵ 
5841. (1 584πὶ. χ. 26, ΧΙ. 4; 8566 οἡ νεζ. 24), δῃά 5ὺρ- 

Ροβεά ἴο πᾶνε βἴοοά οηἡ 7 μέ ,-6:- ΡΟ μέ, βουῃ- νοϑὲ 
οἵ ἀεβρα, )δηά πογίῇ οὗ Ϊεγιϑαίεῃη (Κορίηβοη, 826. ες, 
1,114; Νὴ ἀε Νεῖάθ, δίγαιιϑϑ, Κ α]). “ (Δηά) ο2»- 
γαΐᾷ᾽" (ςοἰῖγ), Ρεῦῆαρβ Αεγίεἦ, ψεϑῖ οἵ 76γυβα]θ πη 
(ϑομοῖιζ, βϑῦσσ, Ὁ. 161), ἰ{ Οἰτιγαίῃ, 5. Καὶ! 
ΒΌΡΡοΞ65, 6 ἃ ἀἰεσεηξ ἴονῃ ΠῸπλ ΤΙ γγ δίῃ -Ὑ θαι ; 

1. Ἐοὸσ ἴμε ἀεγναίοῃ 566 ποίβ ', χν. 57. 
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Ῥυΐ Γπουρἢ {15 ἰατίεσ ἰ5 γτεοκοηθα δπγοηρ [ἢ6 ἰοννῃϑ 
οὗ 74 (Χν. ὅο, χνῖ!!. 14), γεῖ Ῥεΐπρ οὐ {δὲ 
οοηῇπο5 οἵ Βεη͵απιίη {Χνι]. 14,15}, (ἃ τὐὶρῆϊ ἢᾶνε 
Ῥεθη οοποδάρά ἴἰο {παξ ἰτρε. Τῆϊβ νίανν (ϑαγ8 ατγονθ) 
ἰ5 σοηβήπχεά ὃν Οἰγγδῖῃ᾽ 5 Ὀεϊηρ' ἰη τῆς σοηδίτγις. 5ἴδία, 
δηά Ὀν [(Π6 ποΐ ἱπιργοῦδῦὶα ϑαυρροσϑί(ίίοη ἐμαί Ὁ", 
Ῥεοΐηρ [ο]Ἱονεά ὃν ΠῚ", πιρῆς ἤᾶνα Ὀδεῆ ονθί- 
Ιοοκεά ὉΥ 8ῃ βθαγὶν οοργίϑ. Τῇα ϑερί. μΒα5 Ἰαρίμ, 
Οἰγγαῖῃ Ῥείηρ οπγε, δηα ἴῃγεθ Καηηΐϊοοίξ Μ595. 
Γεδα ὩΣ) ἰοῦ Ὁ". ὅϑοηιθ, πονθνεγ, Ἰοίη {{|585. ννογά 

᾿ ἴο [6 ἰοτοροίηρ, δηά τεηάθυ “ ἢΠ] οὐ Οἰγνδίῃ, Ῥυΐ 
οὔ ἰῃϊ5 νίεν ψὰ τὲ βιρροβα {πΠ6 ηπρεῦ οὗ ἴπῸ 

ἰοννῇβ δἱ [ἢε δεῃά οὗ {πε νεῖϑθεὲ ἴο ἤανε Ὦξεη ἰη- 
σογγεοῖν ϑἰαίεα (566 ἀῦονε οἡ [8- Ε]6ρῇ). 

ΓΗΠΑΡΤΕΚΝ ΧΙΧ. 

ΝΈΚ. 1-9.---72}}ὲ 7ηπμἠογίαμεσ 97, δ1ριθογ (ΘὨϊτα-᾽ ὅπ, 
“ Βεαγίηρ ψν ἢ δοσερίδησςε,᾽ ἀεη. Χχίχ, 33). 

]ΔΟΟΒ᾽᾿5. ργεαϊοιζίΊοη (δὲ [15 {06 δῃοι ἃ θὲ ἀϊ5- 
ΡῬεΙβεα ἴῃ 5γ86] (θη. χ χ. 7) ψὰ5 ραγίϊν 16 |1εἀ 

᾿ΠἋῺῚ [{5. ρογείοη Βείπρ δ]οιϊέεά ἴο ἱξ ψ τίη τῆς {{π|| 5 
οἵ Ἰυάδῃ (νεῖ. 9ο)ς. [15 ἴοννῃβ [ογπηβά ἔψο ρύουρϑ: 
(1) ἔμοβε ἴῃ {π6 βουϊῃ-Ἰδηά οἵ Τμάδῇ (2-6) ; (2) ἰμοβε 
ΡΑΥΓν ἰη (6 βου! ἢ-]αΠ4, ρΡάγεὶν ἰῃ {Π6 ον] δηάς οἵ 
]υἀ δῇ (νεῖ. 7). Το 41} ἴῃεϑε ἰοννὴβ ψεῦα δά ἀδά {πεῖν 
ἀερεηάεδηΐξ ν᾿] ]]ᾶρα5 (να, 8). 

 οῦ. 1.-τ} ΝΥ, οὗ, χυῖ ναι, ἸΏΒ, ποῖ, ἃ5 υ50.4}}Υ, 
Ἅ“Ἷ1ῺῺ {δε πα 5:," αὶ “νη " (οῖ, ΔΌΓΠΝ εγ5.). 
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γεῖβ. 2-6 (}γεξ Ογοηρ).----Ἔουτ 411 τῇς ἰονγῃϑ 
τηεηςοηδα ἰῃ [Π15 στοὰρ 5ε6 οἡ χν. 26-332, δηῃά οἵ. 
Ι(ἤτοη. ἱν. 28-32. 

ψεγ. 2.----“ εεγ- σόα," 5εῈὲ οὴ χν. 28. 1ί νουἹά 
566 ΠῚ (δὶ Πανίηρ δε Πα] οννεά ὃν {πε αἰΐαγβθ οἵ 
ΑΡγαματὴ δηά [584ς (αδβη. χχὶ. 33; χχνί. 23-25) ἴἴ 

᾿ς ΜᾺ ἃ Γα]ρίοιι5 σεηΐγα οί ἴο Ιυἀδῇ δηά ϑἰπιςοῃ. 

“δἀε- λα " (Θεπια ἰη χν. 26) 158 οπγί θα ἰπ τ (ἤτγοῃ. 
ἷν. 28, ρΡεγῆδρϑβ [πγουρῇ (ῃ6 ονογοίρῃξ οὗ ἃ ἼἽοργίϑῖ, 
ΨΏΟ τῇδῪ ἧανα Ῥδθθῆ πιϊϑὶεαά ὃν {6 ἰεγηιϊηδίίοη οὗ 
ἴῃς ρῥγεοθάϊηρ ννογά. [1{ ἰβ ἰουπά ἴῃ 411 {π6 δῃοίεηϊ 
νοίβϑίοηβ. ““Πηοίαάαλ," χν. 26. 

γεῦγ. 3.-.--(( χν. 28, 29. 

ψέετ. 4.--ο δε112, ντιτῖεη Βειμᾶ- ΕἸ (ἄνα! ]ογ ἴῃ 
ἀοάλ) τ (ἤτγοη. ἵν. 30, δηά ἴον ψῇῃϊοῃ ἰ5 ἰουπα Καὶ “951 
ἴῃ ]οβῇ. χν. 30 (586ε6ε ποίε). “ Οὐορημαλ," 5εεὲ χίϊ. 14. 

Δεῖ. 5.--τ-ὲϑδϑὲ οὐ χν. 31. 
εν. 6.----ϑεα οἡ χν. 32. “ ΖἼϊγίφοι εἴϊθς": ΤῊΘ 

ΠυΤΡΟΓ 15 ἰουγίεεη, 85 ἴῃ τὴ6 ϑυγίας εγβ., {0655 

ΞΠΕ-ὈΠδ᾽͵ 15 οπγϊε. Αοοργίδε τᾶν ἧἢᾶνε οοη- 
ἰουπάἀδα [ῃἢ6 Ἡεῦτγεν ἰΙεἰίετα ἴογ “(ουγζίδεη ἢ ν ἢ 
ἴἢοΞ56 ίογ “ {πγίεεη " (56εδε ποίΐβ οἡ χν. 32). 

ψεγ. 7 (ϑεωυμαῖ (γομρ).--- 4. -γέμ δῃὰ ᾿ατρεηιόγι, ἰΏ- 
δοσυγαΐεὶν ἤετα νυγτθη Καογηπιοη (Α.Ν.), ννεῦα ἰη 16 
ΒΟ. ἢ σουηπίγν οἵ ᾿ἀΔῃ (566 χν. 32). “᾿Εἰλγ δῃὰ 
41: λαρ" νψεῦε ἴῃ ἴῃς ν8]|16ν (χν. 42). “2 0.47 7Ζοτυς ἢ: 
Ιη τῆς ρᾶγβ116] ᾿ἰι5ὲ ἰῃ 1 ΓΏτγοη. ἵν. 32, [6 ὨυπΠΊΌοΥ ἰ5 
ἤνο, ν!Ζ., Εἴδηη, Αγίη, ΕΙπηπλοη, Τοοίθη, δηδ Αϑἤδη, 

ψνῆθγα, δοοογάΐϊηρ ἴο ατονε, Τοοπεδη 15 δ ρου υἱεα ογ 
Ετηογ (τ }5 26. 2 ήεΐ., ἱ... Ῥ.. 5 να 8). 

ψεύ. 8.-“Αώ τὴς οἱϊαρες," ἴον ὙΠ 566 οἡ χιϊ. 23. 
“}α- α-ἰαἰἦῪ-85 ὅν" (Ὠανίηρ ἃ νε]]}), σα] 6 μετα Κδ- 
τα ἢ -Π6- ΟΠ ἜΡἢ (Ὠεῖρῃς οὗ [π6 βου) ; 5866 οἡ Βεαϊοίῃ 
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Χν. 24. [ἴἴ ννὰβ δρραζθητν ἰῆ6 εχίγεπηςα βοιζῃθγη 
᾿πλ1 οὗ {πε ἰεγγίϊοσν δϑϑοίρηςα ἴο ϑἰπηθοη. 

ψ ον. 9.---ϑῃ, ΧΥΝΙ. 14. ὉΠῸ 20, “100 ἰαγρε 707 

ἐλρηρ" (δ 119, 1. Τῃδ τϑᾶάϑοῦ ΨὮῺΥ 50 51:18} 8 
τευ ον νγνὰ5 δϑϑίσηεα ἴο ἴῃς ἰπΠῦ6 οὗ δίπιθοη ννὰϑ5 
τὶ 1 δά ρσγεδιν ἀϊπιηἰϑῃοα σίηοε (ἢ6 σεηϑι8 ἴῃ 
Νυῦ. 1. 23 (Ξε Νυῃρ. χχνὶ. 14). Τη15 ἀξούθαβα 
ννὰ5 ὯὩὸ ἀοιιδὲέ ρδγίν ονηρ ἴο [ῆς πιχογία! ν οοηδε- 
αυεηῖ οἡ ἴῃς 5ἰη᾽ δἰ Βδδὶ-Ῥεϑοσ, ἴῃ νοῦ δίη τῆς 
Θἰπχθοηϊζεβ μὰ ἰαΐκεη ἃ ἰεδάϊΐηρ ρατὶ (ΝΌ πιΡ. χχν.).ἦ 

ΨΈΚΞΘ. 10-16.--ΟΠρι ογίίαμεσ 977 Ζ΄δλη-ἤηϑι (“Βαβδί(α- 
τίοη," ἀεη. χχχ. 20), σημα 115 δομηαςγῆός. 

ΤῊΐβ {Π06 15 οπγ δα ἡ [6 [ἰ5ῖ5 οὗ 1 (ζῆσζοη. [105 
[ογγοῦν, ΏΙΟἢ ἐπ γασθα οὐδ οἵ [Π6 σῃμοίςαϑί ρογίίοηβ 
οὗ με Ιδηά, Ἔεχίεπάεά ἔγοτῃ [ἢ ὅεα οἵ (δ 1166 οἡ {16 
βδαϑδί, ίο (ἣἢς τίνες Κιθρῆοῃ οἡ (6 νϑϑῖ, δηά νας 

Ὀοιπάεά οὐ [π6 δου Ὁν βϑϑδοῆδ, δηὰ οἡ {ῃ6 
ὨοΓ ὉΥ Α5πεῦσ δῃηά- : Ναδρῆϊζα!. [{ αἤογναγαβ 
[οὐπηιεα ἃ ρογζίοη οὗ Τοννεῦ (4}1|δεὲ, δηά οοἠϊαϊησά 
16 ἴοννῃβ Τιρογίαβ, Όδηα, δηά Ναζαγείῃ (οἕ, Μαίι. 

ἵν. 13,15). 
Ψεγ. 10.--“ 5ι-γἑαλ" (α ἤδββυγε, τί. τὺ, ἴο τηδΐκε 

8δῃ ἱποίβίοη), θοῦ Καονη ἴο Επιβοθῖ5 δηὰ 7Τεγοιηθ 
(Ο»ο7».)}, Ὀὰμξ πγυϑὲ ἤᾶνα θθθη οἡ [6 βδοιἢ Ὀοιηάϑτν, 
[ογπηηρ ἃ ἰδηάηηαγκ, νἤθηος ἐμ Ὀογάδγ ννὰ5 ἀγαννῃ 
ἴο {π6 ψεβῖ (νεῦ. 11) δηά [Π6 εαϑί (νεύ. 12). Κηορεὶ, 
ψ ῆο ἀεῆῖνε (ῆ6 ψνοζά δ5 αῦονϑθ, {πη κ ἰ ποδηΐ ἃ 

ΒΌΠΙΥ δρουῖ γα τ 1165 βουτῃ-Θαϑί οὗ ΝαζΖαγείῃ; τοῦτα 

ΣᾺ Ῥτγιεῖ βκεαίοῃ οὗ [ῃ6 ἢϊβίοτυ οὗ {118 {Π06 δἱ ἃ Ἰδΐϑσγ ρογὶοά 
18 ρίνθῃ ἴῃ 1 (ἤτσγοῃ. ἴν. 39-43 (οἵ. δίδῃ]ϊογ᾽ 5 ,52722. σρα 2 α]Ζ., 
Ρ-. 161). 
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ΟΡΙΟΌΔΌΪΥν, ποννενεσ, [ἴ 5 ἃ ἴοννῃ 50 οδ᾽θεὰ ἔγοτῃ {πε΄ 
ΘΌΠν οὐ νδάν πδᾶῦ νηϊοῆ ἰἰ βιοοά. Τῆς ϑερί. τεδάς 

Σεδδοὺκ (αι. Μ5.); δαπὰ τῇς οτίρίπαὶ (ϑαγϑ 1ἴ{ἰεὰῖ. 
Ο(οηάθη) πᾶν Ὅς πουρῃξ ἰο ἤᾶνε Ὀδεη ϑδαϊά, ἴῃ 
ὙΠ οἢ οαθε 7. |--ὁλαάήα οσσυρίεβ ἃ νεῦν Ργορ 016 
Ροϑίτίοη ἤογ ἴῃς οἰἴε (971“2, βδῆβεεξ νἱ 1}... 

Νεγ. 14.--- προ, “ Ζοτυαγαῖς 176 ὅσα," 1.5., νγδοινατζγά. 

ΤΠουρἢ [Πἢς Ὀογάογ, δοσοογάϊηρ ἴο ἀξη. ΧΙΪΧ.- 1.3, σοηλ- ᾿ 
Ρατϑά ν τ [οβερῇ., Αμέφ., ν., 1, ὃ 22, τϑδοῃϑά ἴο {πε 
Μεάιτοιγαηδδη, γεῖ 1 σΘεαπη5 ἔγοτὴ [ἢ15 νϑῦ. 11 (δ [ἴ 
βἰορρεά 5δῃογί δὲ Ὁαγπῖεὶ. ΠΟΘ), “ δυο) ο 27αγ- α-ἰαλ" 
(“ ρἷδες οἵ {γεπλθ] την," τί. ὃν, ἴο . ἴα 1016, Ρεμαρ5. 
50 Ὠδπηεά ἔγοπὶ δὴ δαγίδαιαῖκε) ; σἰΐα πησογίδίη. ΤἢΕ 

ννογὰ πὸρ Ιεἀ Κεῖ! ἴο ἱπίδεγ ἔπαξ ἰξ ννὰβ βοπηθῆοίε 
οὐ (δγηγαὶ. αΑἀἀσοσογάϊηρ ἴο 1,16. (οηάεγ ἰ{ νου]ά 
ΟΟσῸΡΥ ἴμε Ῥοβίϊἰοη οὗ ἴῃ6 ργεϑδεηΐ νι! !ὶᾶρε ΜαΙ)ύϊ], 

“Ἱ," δῃά “Κ᾿ Ὀείηρ' δαϑιϊν σοηνεγθῖς (Ρα . Ἐαῤίον. 
ἐιρρά, 37α, 5.6 δῖ νι}... 3. 28) (οἔ, χνὶ. 7, ΧΙ. 10) 
[06 584Π|6 νεῖ ἰ5 450 ἰοϊ]οννεά Ὦν ὃν 1Ώ [τῆ6 ποχῖί 

οἶαιιδε. “ 2αδ-δα- ἠοίλ᾽" ἴῃ ῥαυβα ἴογ Π4}-θε-5ῃβδίῃ 
᾿ (4 σδΠΊ6} 5 Βυμρ, 58. χχχ. 6, τί, 3, ἴο θὲ ϑοί, 

τοιυηά, (ε5., 7265.), ΡεΓᾶρ5 50 οδ᾽] δα θδοβϑιβα ἰἰ βἰοοά. 

οἡ ἰῆς Πεῖρῃϊβ οὗ (αδγμεὶ. 31, “«χἦσς τυαΐδ7-κ017.56," 

εἴς., ρΡιόραρὶν (6 Κίθῃοη. “γοφ-η, ᾽αγι, 566 
χὶϊ, 22. 

ψεῦ. 12 (ξαρίιναγα Ζ)έγεοίο ο77 1ζ6 Βογαίφγ).----- 
« Κ-γδα," 85 Ὀείηρ ἃ οσδηΐγαὶ ροίηϊ (5ε6 νεζ. 10) 15 
Ποῖα τεροαῖϊθά. “Ἂα-δέλ- Τα-ὀλδν " (Ἰοῃη5 οὐ ἤδηκϑςε 
οὗ ΤἌΡοτ), ἀρραγθεηΐν ἃ ρίδος οἡ {πε 5ἰάε οἵ Ταροσ, 

ΤΕ 18 σοτηπλοῃ ἴῃ ἴῃ6 ΗδθΡγαν Θογρίυγεβ ἴ0 ῬΘΥΒΟΏ ΤΥ {86 
Γεδΐαγθβ οὗ ἃ σουπίυ (οἴ. ΠΏ, δῃου]άθσ, χν. 8; ΓΔ, οατθ οἵ, 
χίχ. 34; Ὡς, Ὀδοκ, Χχ. 7). 
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Δηα Ροϑβϑιδὶν [6 5884π|6 8ἃ5 ΡΣ ἴη νεῖ. 18 (Μαβϑίυϑ 
Δηα οἰμεῖ5), αηά ἰῃξ νίςιι5 (άβδ]ι5 οὗ {με Ομορρ., 2.6... 
1ῃ6 ργαβεηΐ υἱζαρο ο7 71ζ-πἀ, ἵ]Ὸ πη ἃ δ] τὴ 1165 νγεϑί 
οἵ ΤάΡοΥ (ατονο). ““ια-ὀ ίγαΐλ᾽" (“ Ραβίυγε" οὗ 
“ ἤδαρναϊκ," πηδηοηεξά ἴῃ Χχί. 28; 1 (ζῇτστοη. νὶ. 57, 

85 Ὀείηρ ἰη [6 {0Ὸς οὐ 5ϑδοῆδγ, δῃα 85 δϑϑοίρηῃβά ἴο 
(ῃ6 (εγβῃοηϊίες 1ενιΐεβ ; πον Ῥγοῦδοὶν τῆς νη]!]αρα 

- Ζ)εὀηγεεί αἱ τῆς ννεβίεγη ἰοοΐ οἵ Τρογ (Κοβρίηβοη, 2570. 
δ. ἰ.. 350, 351). “ γα-}ήξια᾽" (“ 5ῃϊηϊηρ," ἴτοπὶ 
8», ἴο 5ῃϊη6, ρεγῆαρβ Ὀεσδιιβα ϑθεθῇ ἔγογῃ ἃ ἀἰϊβίδηςε) : 
1 τηυβί ἢανε Ὀεεη εαβδί οὗ ᾿ερυγεῆ, [Πουσἢ (6 5116 
15. υηποόνη ; Υᾶία, ν ἢ ψ Ὠοἢ ΒοὈΙησδοη δηά αἴοόνε 

νοι] τἀεηεν 1{, 1165 ἴο [η6 ψεϑί οἵ [δῖ ν]]αρα. 
δεῖ. 13.--᾿ὈἊΑἁλῪθὀππάδνγ “ἡ“Ἵμαὶ ,γορὲ ἑδόποσ 1: φαςςεα 

ἰοτυαγαΐ ἐς Εαςί, ἐοτυαγαῖ ἐἤέ γήδιηρ᾽ 97 ἐδ ση, 9 Οσαΐἤ- 
εἰέῥἧτθν" (“ ννἱπα-ρύεϑθα οἱ τῆς ννε]] ἢ) ; π- ἰος. ; [8 
ΡἰΉρΙαος οὗ Τοπδῃ ἡ (2 Κίηρϑ χὶν. 25), πον δ 77165Κ- 
ἀαά (ΕοΡ., Δε16. 65. ἰϊ.,. 350), ψβεγε (86 ργορδεῖβ 

το] Ὁ ἰ5 511} βῇονῃ, δροιξ οι τὰ 1165 ἡουτἢ οὗ ΝαζΖα- 

ταί, οὐ ἰῆε τοδά ἴο Τίρεγίαβ. “70 Εἰ-φα- δξη" 
(“ {ἰπ|ὸ οὗ ἴπε Ἰυἀρε," ΠΕΡ Ξξα ΠΏ, τ πὶ ἰος.). δίίε 
πηηοννη. ““41μά τυεηιΐ ομἕ ἰο τηηογι τυ ίοΐ γεσελείξ 
ο ΜΝιεαλ": ρα, ψ ὨΙςἢ 5. πιδάς ραγί οἵ ἔπε ρσορ. 
πδῖὴθ ἰῇ Αὐἴῃ. Νεῖβ.,} ϑερί,, ἀπά Νυΐὶρ., ἰ5. ρζορ. τῆς 
Ῥι4]. Ῥαγί. νν ἢ γί. ἔγοπὴ ἼΝ ΣΙ, “ ἴο Ὀ6 τῃηαλικϑα ουξΐ οΥ 

ἀταμνῇ " (οἴ. χν. 9). “Δ Ἴ»ρ|07:" (ροπιχεργδηδίθ), 4]- 
Ἰοϊιεἀ το τῆς Μεζγαγίΐε 1,εν!ῖεβ (1 (ῇτσοη. νὶ. 62, Η 60.) 
ὈτορδΡὶν πον ἀμηπηημαηοᾷ ἴῃ ἴῃς ραίη οἵ εἰ-Βιυιίαιυ, 
51Χ τῇ 65 πογίἢ οὗ Ναζαγείῃ (ΕΟ. 526. ες. ., τὸ; 

 οη Και. Ρ. 138). “Δ Μέ-αὐ" (“ 5ῃακίηρ " [0Ὁ68., 

ΠΑ Πα Ῥμαγίβθαβ, [πϑγθίοτ, ψγ σα τηϊβίδκθη ἴῃ ΒΌΡΡοϑβίηρ ἰῃδὶ 
ΠΟ Ῥτορῃεῖ οδήλα ουΐ οὗ (4116 (7οὁἢη νἹῖ. 52). 

2. «« ἘρδιΠΟΠ-ΠΊΘ Ποδτγ.᾽᾽ 
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1.45.1, τί, 95», ἴο 5141.6), υπκηοόνη, ὈὰῈ ργορΟΪΥ βοπηα- 
ψἤδγα ἴο {Ὧ6 πούίῃ οὗ Εἰπιηγοη (τον). 

γεῦ. 14 (7εὲ Μιογίλεγη Βομηα.477).----" Αια {ῆε 
δον οογρηραδοεαῖ 1} (1.6., ΝΘ 4 ἢ) ομ ἐἦε πογίζ 19 (λαη:- 

᾿ πα-Ι δηι." “πὶ (“ σταοίοιι5,᾽ οΥἵ᾽ “ ρἰεαβδηΐ ᾽), ἰ5 ρΡγορδΌϊν 
{ῃ85 ϑαπηθ 845 ὕσμα 977 ΟαὐὝέσσ, τἰλε ἡδίϊννε ρΐαςος οἵ 
Ναίδμαπδεὶ δηά βδοεηε οὗ (τ ϑῦβ. ἢγϑί τηίγαοϊς (] μη 
1.10 11, ἵν. 46, χχί. 2); πον Αδηα οὐ γε (Κε!]). 
“Α4πΩάἥ 115 ροΐγρς ομέ τεῦ {ἢ γαῦ 76 οὗ γρὼάοίαελ" Ε1᾽ 
(“αοά ορεης5": Οη "", ποῖ “νδ]εν" (Αὐἢ. Νεγβ.), θὰς 
“τανίης ἢ οὗ “ρίεη " (5εεῈ νί!.. 11). ὙἹΡΠ-ἴδοἢ-᾿ ΕἸ ἰ5 
[πουρῆμε ὃν Κορίηβοη ἴο θὲ ἰάεηςοα] νν ἢ [6 Βοτηδη 
7οίαραία, ΜὈΪΟοἢ ]οϑαρῆι5 ἰοὴρ ἀείεηἀε δραϊηϑβῖ 
Νεβραβίδη (Τ]οβερῇ,, δε. ἡεά, {11.,.. 7,7); πον 7, ἴῃ 

[6 τηουπηϊαίης5 οἵ (α411|66, 4] ννγὰν θεΐψεεη [6 Βὰν 
οἵ Αοἴαε δηὰ {δε Τακὲ οἵ ἀεηηδθαγαεῖ. Τῆιυ5 {πε 
τανίης οἱ ὙἹἱρῃ-ἴδοῃ- ΕἸ, δὲ νος Ζερυίοη Ὀοζάεγοά 
Οοἡῇἡ Αϑῃεγ, νοι σοιίεθροηα ἴο [6 γαάν 44 ὀϊέξηι, 
ΠΟ ἢ σοτηπηδησεϑ ἰη ἴῃς 115 ἡδαγ Τεἴᾶι (ΚΟΡ., 2 αζεν 
διό. Κε., Ῥ. 103,22), [πΠοιρὴ “Νναάν" ποῦὲ δοουγδίεὶ Υ 
ἀεηποίεβ ἃ ὉΠ) ἰῆαῃ ἃ 3} (ϑίδηϊεν, «δἦρμ. απμά αὶ, 
Αρρεῃηά,, ὃ 2, 38). 

Νεΐ. 15.-- Ἐτοπὶ ἃ ἀεϑογρέοπη οὗ ἔς Ὀοιιπάατγν [[η65 
{πῸὶ παγγδῖνα ἤθσα ρᾶ5565 ΔΌΧΙΡΕΪΥ ἴο δῃ δημππγεγδίίοῃ 

οἵ {Π6 ἴονψηβ οἵ Ζερυίοη. ΤῊΒ Ὶ δἱ {με Ῥερίπηίηρ οὗ 
[ῃ6 νεῦβε ποΐ Ὀείηρ [Ὁ] ον εά, ἃ5 ἰῇ Χνίϊϊ. 21, Χν. 21, 
ὃν Π Π ἢ τῃ6 συροίδηξίνα νεγῦ, ἰξ ἰ5 ργόρδθ]ε [πὲ 
[Πη6 ἰεχὶ 15 Πείε ἱτηρεγίεςξ ; 5ες αἷϑο {π6 σοῃοϊυάίηρ 
ῬὈογίίΐοη οἵ τῃϊ5 ποΐβ, “Οαΐίαΐλ᾽" (δ: 411), δηά 
“Μα-ἤίαἰ" (ργόθδθὶν ραβίιυγε, δες 158. νἱΐ. 19, ἔγοπι 
Ὁ), ἴο 1684, οὗ, ΒΡ ἰγτοτὴ Ἵ31), αὔθ ρεύῆαρβ ἴῃς ϑδπ)6 
85 ΟΙἸτ-τἰόη δηὰ Νδ-} 16] ἴῃ πάρεϑ ἱ. 320, ας {πεὶτν 
βἰἴδβ. ἀγα ὑπκηονη. [Ι͂ἢ ἴμ6 Ταϊπιυά (Μερί]]α, 6, 4) 
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Οἰ-τόη 15 :δεητ πε ψ ἢ Ζίρροτί, 2.Ζ., ΘεΡρ’ βογίβ, ηονν 
δεγήγιοθ. Να-ἢ 14], ἴῃ βοπια σορὶθβ ψ γε Μδῇδ]αὶ, 
νὰ5 ἃ 1 ,ον!04] ἴον (ΧΧί. 35); δοοοζάϊηρ ἴο [8 
]εβαίεηι Ταϊσυά (Μερι δῇ, ἰ., 1) ς41164 ἴῃ ροϑί- 
ὈΙΌΠσ4] (ἰπλ65 Μη}, ν ϊοἢ ἢᾶ5 θθεη ἰἀθηςῆεά ὃν 

Θοῆνναῦζ ἢ ἴ(ῃ6 τηοάσγη “7αίμί ἴῃ {86 ρἱαίη οὗ 
Ἐϑαγδαίοῃ, ἔουγ 1165 ννεϑί οἵ Ναζαγεῖῃ. ὅ8ὅ0ο δη ἀβ 
ψεῖϊάς (ΜἩδριοῖγ, Ὁ. 335), αἀτοῦε ([ηἀεχ ἴο (Ἰ]δγῖ 
16. Αἰας, ἀπὰ Ατί. ἴῃ δια 5 826. 21ε,.)δ. “ δλέηι- 

γόμ," 56ε6ὲ χί. 1. “Υ1άψ- α-ἰαλ" (ἴαὶ νοι αοά ἢ85. 
βῆονῃ, (65.,.262.), ϑιρροβξεά ὃν Νδη ἄς Νεἰάς ἰο ᾿ς 
"εκ οὐ 7εα οὐ ἴῃς ννεϑὲ οὔ ἴῃς ν]]]ᾶρὲ ϑεπγαηϊγ θῇ, 

ΟΡυΐ ϑοΐνναῦζ (Ρ. 172), Ρργοῦρδῦὶν οὐ τῆς διυϊδογιίν οὗ 
[ῃς Ταϊπιιά!οαὶ θοοῖκ8, σίνεβ ἴπῈ ἡδηπΊ6 85 ΥἹά δ᾽δῇ οὐ 
ΟΒΙΗΙ, δηαὰ ψοι]Ἱὰ ἀεητν [ ἢ {86 ν] ρὲ Αἰ εἠαἦ 
εἰ-Οὐ1γέ, αὈοι ἴἤγαα τλ]165 ϑοιίῃ οὗ Βεῖ-ἰὰ τ (τονε). 
“δέϊλ- ἐδ: οἤδπ " (Ὠου56. οὗ Ἀεβδα), ργοραθὶν [με τεϑί- 
ἄεηςς οὗ Ιρζδη (]υᾶῥρὲ5 χὶϊ. 8), πονν {ῆε πλίβεγα]ςε 
νΠΠαρσα οὗ δ εῖ1-ἰαληρη, δἱχ τηῖ]65. ννεδὲ οὗ Ναζαγεῖῃ 
(ΒοΡ,, Διό. Κ65., 11.,. Ρ.. 113). Τῆς ἴονῃ οὗ ἴῃ 88π|ε 
ΠϑΙΩΘ πῃ {Π6 δου ἰ5 οἴϊεη ἀἰβείηρσι ϑηεα ἔγοπὶ 1 ὈΥ 
[ῃ6 δααϊτίοη οὗ ἴΠ6 νψογάὰ κακαί (Ἰυάρεβ χνὶ. ὃ, 9, 

ΧΙΧ. 18; Κυΐίῃ 1. 1), Ὧἀά Ξράγαϊαά (Μίεδῃ ν. 2). 
“« Ζηυείυσ ἰοτυνς αι Ζβοῖγ υἱδαρες": Α5 ἔνε ἴοννῃϑ 

ΟἾΪν δῖε πιϑης οηδα ἴῃ [ἢϊ5 νεῖβε, δηά [ῆοβα ἴῃ νϑῦϑβ. 
10-14 ψεῦε θογάεγ ρίδοθβ, βοπηθ οὗ [πδπὶ ποῖ Ὀεϊοηρ- 
ἴῃ ἴο Ζερνυίοηῃ, δηά 45 Καγίδῃ δηά Π)᾽πηηδῇ, που ἢ 
τονῇβ οἱ Ζερυίοη (ΧΧί. 34, 25), δπα α«'5ο Ναζαγείῃ, 

δῖε δηίίγεϊυ οαλἰεα, [ΠΕ ορίηΐοη οὗ Μίςοἢ8ε115, Κὶ εῃ, 

δηά οἴοδίϑ, 15 ῬγορδῦΪν οοττεοῖ, νῖΖ,, ἴηι ἴῃδγε 15 ἃ 
Θσ8Ρ ἴῃ ἴῃε ἰεχί πεῖς, ἃ5 ἰὴ χν. 50, Χχὶ. 36. 
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ΨΈΚΞΒ. 17-23.----7ρι ογίίαρεσ 97, Υ15-“ας- 47 (“ Ὦς 

Ὀτίηρβ ψαρεβ,, ὋΨ πν, ἀεη. χχχ. 18). 

ΗῚ5 δἱἹοϊπιθηΐς ννὰβ Ὀοιπάβφξα οἡ (ἢ6 πού Ὁγν 

Ζεθυϊοῦ, οἡ δε δαϑίέ ὉῪ ΪἸογάδη, οἡ 6 ψεϑῖ ὮΓ 
Μδηδϑϑθῆ δηὰ Αϑῆθγ, οὐ {6 δου ὃν Μϑδηβδϑβθῇ, 

δη4 οοηίαϊηςδά [ἢδ τσ ἢ δηά ΠΟΌ]ς ρῥ]αίη οὗ Εἰ ϑαάγδθιοῃ 
οὐ Ϊ6Ζήθεὶ, [4Κὸ τῆς ἐεγγίίοσν οὗ Ζερυίπη, ἰ{ αἰἴζεγ- 

ννατάβ ἐογηηθά ραγί οὔ [[ςὸονγεῦ ἀδ|1|6 6. [Ι͂η νεῖϑ. 
18-23 ἃ ἰ5ῖ 15 ρίνθβῃ οὗ ἴῃς ργίποιραὶ ἰοννῃβ ἰηϑίθδα . 
οὗ ἃ ἀε!ποδείοῃ οὔ ἴδε Ῥουηάατγίεβ οὗ τῆς ἐγῖθε ; Ὀυϊ 
{πε686 Ἰαϊίεγ πᾶν 6 βαϑιὶν ἰγασεὰ ἔγοτη ἴμοβα οἵ {πε 
Βυγγου ἀρ {{1065. 

Νοσ. 18.- 4.κ»αἀ 1617 δογαΐξ7' τυας ἰοτυαγαῖ Υ7146-γ5 Ε" 

2.5., εχίεπάεά ἴο δηά Ὀεγοηά 1. “γ2ώ2-»γ Ε1" ((οά 
5008}, ἃ ἴοψψῃ ἴῃ [π6 ρῥ]αίῃ 50 ς]]εἀ (χνίί. 16), ἀε- 
βου θε ἴῃ τὴς Οποηαςί. ἃ5 ϑτυδϊεά Ὀεΐννεθη ϑδογίθμο- 
ΡΟΙ5 δπά ]1βρίο; πον Ζ4γ71,ϑ, ἃ Ῥοοῦ δηᾶ 5714]] 

νΠ]αρε, ϑἰδηάίηρσ οὐ ἃ ὮὨ1]] σοπιημδηάίηρ ἃ βρη 
δΔηά εχίεηβίνε νίεν (ΕΟὈ., {|., 161); 11 [ογπγχεά ραγὲ 
οὗ [λὲ Κίηράοχμ οὗ 5 ΡΡοϑῃείῃ (2 ὅ8ῃ,). ἰΪ. 8, 9), δπὰ 
ννὰ5 ποίεξα 85 [πε Ῥγίηοίραὶ τεϑίάεησε οὗ Απαῦ (1 Κίηρϑ 
ΧΥΙΪ. 45, 46, Χκχί. 1). “ΑΚ φημ ἰδέ" (“ Ἰοίη5," {μὲ ἴοννῃ 
Ῥείηρ ρεγσῆδρβ οὐ [ες 5]ορεϑβ οἱ ἃ πχοιηΐίδίη), 5586. οὐ 
ναοῦ. 12. “ δ λάἠή-μδρ2," σοηΐζας. ἔτοτη Ὡ.)} (ἔτγγὸ ταϑεϊηρ- 
ΡΙδςο65), ψμεγε ἔμε Ῥῃϊ] ϑιη65 δησαιηρεά Ὀεΐογε {μα 
Ρδίι16 οὗ αἰροα (1 58:8. χχνι!. 4); ἴῃς παίϊνε ρἷδος 

1 Τὴ [815 ῬΓΟΥΪΠΟΘ Οὐγ ΒΘαΘΟΠΊΕΣ βροηΐ {πὸ οτϑδαίδϑί ροσχίϊοηῃ 
οἵ {με πη6 Ηδ βο]ουγηθα Π6ΓΘ οἡ δατγίῃ, δπᾶ ἤδησοθ 88 οδ]]ϑᾶ 
ἃ ἀδ]] θη. Ηρα Ηδ δρροϊηϊεα Ηἰἴβ δροβϑίϊθβ ἴο τηθοὶ Ηἱπὶ 
αἴζοσς Ηἰβ5 γϑϑυσγθοϊίΐοη (Μαδῖίι. χχν!]. 7, 16), ἀπᾶ οὗ {Π15 58Ππὶ6 
ΟΟΥΠΙΤΥ πιοδβί, 1ἔ ποΐ 411, οὗ ἴῃηΠ6 δροϑίϊθβ θοῦ ηδίϊνθ, δηά, 
ἐδ άπ ἍΕΓΟ. οΔ]]6α Ὀγ [86 δηῆρδ]5 “θη οὗ 6411166 ᾽ (Αοἰβ 
1. 11). 
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οὗ ΑΡίϑῃαρσ (1 Κίηρϑβ 1. 3), δηά οεἰοδγαίεα ἴῃ σοηηθο- 
(ἰοη νι ἜΠΙ5ῆ4 (2 Κίηρϑ ἱν. 8, νὶ1ϊ. 1, εἴς.) ; πον 
δοίη οὐ διπμζρ», ἃ ν! ]αρα οἡ {πῸ βουτῃ-γεϑί δορα οὗ 
(η6 ταησα οὗ 7εῦρεὶ] εἀ- ἢν, σοπλπηοην ο4116 4 ἔτΟηΊ 
τγδα το “1 || Ηδεπιοη " (525... αμπα αΐ,, Ὁ. 336, 
ηοΐς 2), ἴἤγεα πηῖ]65 που οὗ 6 Ζγθοὶ (ΕοΡὈ., 226. Κ᾿ 6ς., 

11., 324). 
γετ. 19.--“ ΟὐῬήα-γα-γῆνι" (ννο νγ6 115), ρεγῆδρϑβ 

(ῆε6 ΟΠερῆεγ πηεηιοηδα ἴῃ χίϊ. 1.7, θὰῈ δοσογάϊηρ ἴο 
τῆς Οποϑρ. (5.υ. “ Αρῆῃγαϊπι ἢ), σία Ααγώα, 5ἷκχ ταῖ]ε5 
ποτ οὗ Τιδρῖο (εἰ- 1,617] η), δηά ἰἀεηπειβεά ὃν Κηορεὶ 
ψ ἢ τῆς ν]ᾶρὲ οἰ Αἀγαμίζἤη, ψεϑὶ οἵ ϑῃυηαδη),, δηά 

ἤἥνα τ1165 πογίῃ-εαϑί οἵ 1,6]}.1η (Κ ει]}). 1ἤδὰϊ. Οοηάεγ 
νοι ἰάἀεπείν [ἃ νι τῃ6 δησίεηϊ τυϊπθα οἴε δ 
Ταγγίγεά (αί. Ἐχρίογ. μα). “ δάξ- δ" (“ ονεῖ- 
[υγηϊηρ, 566 τί. νιἴῦῦ, (ε5., 2Ζ.41.), υπαϊδοονεγεά, Ὀαΐ, 
δοσογάϊηρ ἴο ΕΒ 5 δηα Τεύογης (Ομορῖας.), “ ν1} 1 
Ἰυχία τηοηΐδη ΤμαΡογ," ροβϑίθὶν Οὐήγόοξ δελέ᾽ 1, Ομ 6 
δΔηἋ ἃ ἢ] πι1165 πογίῃ-νεϑὶ οὗ Ὠαρυτγίεἢ (τονε, Ατί. 
ἴη δι ῃ 5 2126. 2)22ε1). “᾽.4.-πα-εὐδγαΐζ " (“ ἃ Ὡδττον 
νναν," τί. ΠΝ, ἀφ. ΡΠ, ἴο θ6Ὲ πδγον), ἰΙἀδηςῆεά ὉγΓ 
ΤἸουΐ. (οηάεγ τ ἢ τῆ6 νη] σε οῃ ΜΝ α᾽ ἡγαλ," “τη οού- 
τοοῖ σεϊαϊίνε ροϑίζίοη ἴο οἵδε ἰοννῃὴβ οὐ 1958οῇδγ" 
(Ῥαί. Εαρίογ. ξιμραδ. 

Ψψετγ. 20.-- ἀα-Καό- δ" (ἴῃ 6 στεαῖ ΡΪδςα), Ρεγῆδρ5 
“4γχαὖ- δογιοἦ, ϑουϊῃ οὗ απροᾶ (Κορ, 111., Ρ. 15.727); Ὀαΐ 
Τοῖς. Οοηάεσ Ρρήόροβες (6 ργδϑεηΐ ΕΝ Κᾶρα, 
βου ἢ-Θαϑί οὐ (ἢς6 ρ]αίη οἵ Εδβαάτγδθίοῃ, ἃ5 4 ϑυϊδοϊα - 
ροϑιτίοη (αὶ, Εχρίογ. Εμμά, ἤαῤ, 5εεῖ χὶ!.). “ Οἱεά- 
γδη" (μαγάηεϑβϑ, γί, πῦρ, ἴο Ὀ6Ὲ Βαγά, δηά, {πεγείογοα, 

δοοογάϊηρ ἴἰο (δ5., 77 45., 1211, 1243, ποΐ ἴο 6 

σςοηπεοοίεα τ τΠ6 τῖνεγ Κα ἰϑῆοη, “ νἱηάίηρ," τί, ΨἿΡ, 

ἴο Ὀ6 ὈΘη), δ] οἱϊεα ἴο (σεγβῃοηϊία ,ονίξες (Χχί. 28), 
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Ὀυΐ πηκηονη ; ἰοῦ 1 Κ͵αάδϑῇ ἰ5 συ ροι υἱδά τη τ (Ὦτοη. 

νί. 72 (57 Ηδς}.). ᾿14-ὀλοίς' (νἈϊῖε, βῃϊηίηρ, τί. ΥῊ3, 
ἴο Ὀ6 νϊῖ6), πιοπιοηθα ἤδύα οἠΐν ; Ρροβϑιὶ ον (βαν8 
ατονθ)ὴ ἃ οογγυρίίοη οὗ ΤΏΘΡΕΖ, πονν Τύρᾶϑ, ποῖ ἔδυ 
ἴοσὰ Επρδηηΐτη, δῃά ϑῃαυηδίτῃ ; Ὀαΐ, δοοογάϊηρ ἴο 

Τεὰξ. Ο(οηάεν, ργορδῦϊν ἴῃ6 ρέδβθθηξ τυΐη δ βοίάα, 
αἱ (ἢ6. ποτ ἐπα οὗ [ῃ6 ρ]αίη οὗ Εβάγαοίοη. Τῇῆθβ 

᾿Αταρδίς ἊἼχδςοῖν οοτγοβροηάβ ἴο [ἢ6 Ηκδρτγον, νι τῃς 
58Π16 πηθδηίΐηρ, “16 ἢ (αὶ, Εχῤίογ. ξιμπαδ[. 

γε. 21.----“ ΑΚ -»ιοίλ" (μείσθ), ο4Πεἀ4 Ἑαπιοίῃ ἴῃ 
Ι (βτγοη. νὶ. 58 (73 Α.Ν.), δμά ναγηγςῃ ἰηῃ οἢ. Χχί. 
29, ΏΕτα ἰἴ ἰ5 Παπγεα 85 4 1 δντ. οἰϊγ. Τἤεβα ΤΥ 
ΡῈ αἰϊβεγθηξς παῆηε5 οἵ πε βϑῖηεὲ ἴοψῃ. “2 η-σαη- 
πῆρε" ([ουηίδίη οὗ σαγάβηῃβ), α'5ο δἱ]οίίεά ἴο {με 
Τ1,ενίτς5 (χχί. 29), οδιεά ᾽.4.-πόρε (1 ΓὭτοη. νἱί. 58, 
73 ΑΝ), ρύόραῦὶν {με ϑαπὶ6α 45 (ἢς Γιναία οὗ 
7οβερῆις (δεῖ, μιαῖ,, 11... 3, 4), δαῃάὰ πον γειΐρ, ἴῃ 
{6 τηϊάϑι οὗ σατάξηβ δηά οὔοπμαγάς, οη [ἢ6 βουΐπεγη 
δἰἷάς οἵ {6 ρ]αίῃ οἵ ΪεζΖίεὶ (ΚοΡ. διὰ Κι εὶ]}). [ΙΕ [5 

Θν ἀθηςν, 5δαγ5 ϑίδηϊενυ, ἰἀθηςοδὶ νι δείλραρ (ϑερί. ; 
2 Κίηρϑ ἰχ. 27), ἰγτϑηϑαϊεα “ἴῃς ραγάεη-μουβε" ἰῃ 
Επρ. Νεῖβ. (.52». σμα ῥαΐ,, ῬΡ. 349, Ὡοῖΐβ 2). “ Ἔπ,- 

εἰλαά-ἰαλ " ([ουημίαίηῃ οὗ ϑῃδύρῃθϑϑ, 2.6., οἵ βρεβά), οἡ 
1ηὴ6 Ῥοτάοσγ οὐ [153ϑδοῆδγ, ἤἡδαὰγ Εηρδηηίη. Ψη ἀθ 

ψεϊάς νου ἰἀδητίν 1 ἢ “4425-Παπμαά, οὐ τῆ6 ννϑϑὲ 
546 οὗ (δυγησὶ, δηάὰ δοιξ ἔννο σηϊ]65 ἔγοῦὴ [τῆς 5868 ; 

Ῥυΐ [ἢ15, ϑὰᾶὰγ5 ατονθα, 15 βγεὶν οὐ οὗ τῆς ἰ᾿πλ15 οὗ 
(ἢ6 {06 οὗ ϑϑδοῆδί, δῃα γαΐϊπου ἴῃ Αϑῆδοσ οὕὔ Μα- 

ῃϑϑοῆ. Ασοοογάϊηρ ἴο 1ιἰδὰξ. (οηάετ, ᾿ξ 15. ργόρδθὶν 
[π6 ργαβϑηΐ γτυΐη Αἴ «4 “γι, ϑουϊῃ-ψεϑὲ οὔ 6 ρ]αίῃ 

᾿ νγετῖίθη ἴῃ τὰ 6 δρτον ἰοχὶ 3 δ, [16 ἢγϑὶ 50114016 'ῃ ρᾶυβε 
ἴοτ δὲ, 
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οὗ Ἐξάγαοίοη. “Δ έϊ:}-}αΐ5-ἔδοῖ 5" (Ὠου 56 οὗ ἀϊϑρεγϑίοῃ), 
πη Κηοη. - 

ψευ. 22.--- 4 πᾶ ἐλσ δογαῖδγ γεαελεαῖ 10 " (11ἴ. Ξξἔγτιο Κ 
ὉΡΟΠ), ο. χν!. 7. “Ζ7.α-ὀδγ᾽᾽ (εἰπε “ἃ βίοῃηθ- δῦ" 
οὐ “8 ἰοΐν ρίαςς" [669.,.2.621.], ἃ ἴοννῃ 01] οἡ της 
τηοιηΐ 50 οδ] δα, οὐ νης οοηϑίογαθ]6 σὰυϊη8 ψνοσα 

ἰουπα ὃν Κορίηδοη (816. 65. 'ἴ.. 352, εἴς). [Ιη 1 

ΟΏτγοη. νὶ. 77 (Α.Ν.) 1 15 βαιά ἴο Ῥὲ ἰη 16 {806 οὗ 
Ζερυΐϊαη, δηά ἴο ᾶανε δδθὴ δϑοϑοσηεά ἴο [ἢ6 1, ,ον!65, 
Ὀυΐ 1{ 15 ποΐ τπηδηςοηξα 85 4 1ονιῖε ἰοννῃ 1 [οϑῃ. Χχί. 

Βείηρσ οἡ τῆς Ῥοτάεγβ οἵ Ῥοίῃ ἔγῖθε5, [ τῆν Ροβϑίθὶν 
ανε Ῥεδδὴ τεραγάεα 85 δεϊοηρίησ ἴο Ὀοι (Κεὶ}). 
“Απηᾶ «“λα-εὐριση-νὲπηαΐ, ον ννϊοἢ (ἢ6 Οὐτὶ γοδάϑβ «ὁ .α- 
εἰξιολ- παῖ, “ Ἰοῖν ρ]αςα5 "ὦ τί, γπν:, “ ἴο ταῖβε οῃββεὶ 
ὉΡ (ἀε5., 2.41.), α ἴονῃ υὑηκηοννῃ, Ρς ἀρράγθητ]ν 
Ὀοίννθβοη Τάρος δπά τἢ6 [ογάδη. “}έι--ἀε-»ηεςλ᾽" 

(ἢοι56 οὗ (ἢ6 5), ἴο Ὀὲ ἀϊδι[ησι 5ῃ6α ἔγοηι [ἢ6 οἠἡδ 
ἴη Τά δῇ (Χν. 10), δηά ἴῃ ΝΑρῃίαδ!ὶ (ν. 38); ρεγῆδρ5 (45 
ΚηΟοΡΕΙ δηά Κοαὶϊ σοη]εσίιγε) [6 ῥγαβεηΐ ταηδα ν]]]ᾶρσὰ 
οἵ 8655», (ἈΟΡ., 816. Ἀ45.,. Η., 360) ; οἵ, δοσογάϊηρ ἴο 

{86 Ιαΐοῦ γεβθαγοῆθϑ οὗ 1ἰἰοὰξ. σοηάογ, πα συϊηδα 5ἰϊα 

᾿Αἴῃ εϑῇ δῃεηϑίνεῃ, ἰη 1η6 ᾿ογάδη ν]]ῖον. “δ :υ 6672 

Ζοτυ» 5," ἃ πυροῦ ψνϊοἢ ψοι]Ἱά ποῖ 6 σοτγγοοῖ, πη1655 

Τάροσ ννὰ5 τεοκοηεά 85 ὈῬεϊοηρίηρ ἴο 5βϑδοῆδζ. 

ΨΈΕΚΞΒ. 24-31.--.-ΚἨ ἱλεγείαπεε 97. ̓ ..-λδγ ([οτταπηδῖα 
ΟΥ ὨδρΡρν). 

ΤΠΟ τογγίζογν οὗ {πὶ5 ἐτῖρε οοπίαίηδα βοπλα οὔ {δε 
τ μαϑὲ 501] ἴῃ 411 Ῥαϊεβείης (ϑίδηϊεν, δήμ. ασαπά αὶ, 
Ῥ. 265), δπά ἴῃ 115 τ 1 η 655 {11 6]1εἀ [Πς ῥγεαϊοιίοηβ5 
οὗ [δοοῦ (ἄξεη. χὶῖχ. 20) δηὰ οἵ Μοβος (δας, χα χα. 

1 ΤῊ 4ἄ 15 ΡΥΟΡΘΙΙ͂Υ Ἰοοδὶ, δηᾶ ἀθποῖθβ στηοίΐζοῃ, “ ἴο 58 δοδδα- 
ἰ51πὶ᾽᾽ (Οτονθ). 
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24); ἃ Παδά αἷθο τηΐηθβ οὗ ἴγοῦ δηά Ἴοορρεῖ (Ὀειῖ. 
ΧΧΧΙΙ. 25, δηά οὗ [ῃς ποία οἡ Μίβϑγερμοιῃ-πηδίηι, χί. 8). 
1 εχίεηάεά ἔτοηὶ Ζίάοῃ ἴο ἴῃ βδουτῃ οὗ Π)ογ (566 οἡ 
ΧΙ. 2), οἡ ἴπ6 οοηῆηςε5 οὗ Μϑηῃδϑϑβεῆ, δηά ννὰ5 Ὀογάογοά 
Ὀν Ζερυΐοη δηὰ [βϑδοῆδγ οἡ [ἢς βδουϊῃ-οαβί, δηά ὈγΓ 
Ναρῃΐα!! οὐ ἴῃ6 ποιίῃ-εαϑί, Ηθγα ἰξ ἰ58. ἀεβογ θεά 
τ ΠοΙραΠ ν Ὁν δὴ εηιπιείδίίοη οὐ (5 ἰοννῇβ, δηά (6 
ἀεβογίρίίοη Ὀερίηῃς ἰῇ ἴῃΠ6 περῃροιγμοοά οὗ Αςοδο 
(Ριοἰβπγ415), οἡ 6 Μεάϊξεγγαηθδη σοδϑβί, ψῃϊςἢ, [που ρΡἢ 
ηοΐ [πο] 66 ἀπλοηρ ἴἢ6 ἴοννῃβ δῦ ὨδπΊοά, 15. τηξη- 

(ἰοηεά ἴῃ ᾿υάραϑ ἴ. 31 85 Ὀεϊοηρίησ ἴο Αϑῆθσ. ἙΕτοπὶ 
[Π15 σεηΐγαὶ ρμοΐπξ ἴῃ6 ἀεβογιρίίοη ργοοθεάς ἢγϑί 
τονναγἀβ [6 βοιίῃ (νεῖβ. 26, 27), ἀπά ἔθη ἰονναγάβ 

᾿ς [ἢς ῃογίῃ (νοίβ. 28-30). Τὴ ροβί[οη οὗ τηϑην οὗ 
[ἴῃς ἰοννῇϑ 15. υπκηοννη. 

ψεῦ. 25.--« (ἰοίεφαΐλ᾽" (ρογίίομ), ἃ ἴονῃ δ᾽]οξίθά 
ἴο [η6 (ἀειβῃοηϊῖα 1,ονιῖθ5 (ΧΧΙ. 31), ο41|4 (ῃᾶ-αδα 
(1 (τοῦ. νί. ὅο, Ηδ6Ρ. ; 77, Α. Ν.), Ρεγῆαρβ ὃν δη 
ΕἰγοΟῦ ἰῃ σοργίηρ, οὐ ὈΘοδιι586 1 δά Ὀοίῃ πδπιθ5, Ραΐ 
ποῖ ἴο Ὀε σοηίουηάεα νι τῃ6 Ομυπη-40α οἡ τῃς6 
Ῥουπάαγν οὗ Ναρῇῃϊΐαδ!! (χίχ. 34); σοη͵εοϊυγεά Ὅν 
ΘΟ ΑΓΖ ἴο Ὀ6 [ἴῃ6 ν]]ᾶρὲ γεγία, αὈουξ εἰρη πλ1165 
πούίῃ-εαϑδὲ οἵ ἄσοῆο (ΑΚ; δὴ ἀς Νεῖάεβ 276). 
«οὐδ᾽ (4 πεοίίαςς, ἔγοπι Πρπ, ἕο 6 ρο 5:64), ρεγ- 
ἢὰρ5 Με, Ὀεΐνεεη ὕεγκα δηὰά Ασοῆο (Κηοροὶλ). 
“«356-ἐ671" (ρεγῆδρϑ “νδ]]εν," ἀφ. κοιλάς. Ἐν Ευξβεδίις.. 
(Οπο»μαςί., Βατναΐῖ). ς411ε4 Βεβετὰν, ἃ νί!αρε, εἰσας 
ἘΒοπΊδη πλ1}65 δαϑί οὗ ΑσἼοθο (Ρίοϊεπηδαὶβ). ΤῊϊ5 56 επὶ5 
ἴο ἱπάϊςαίε [Π6 ν]Π]ρὲ οὐ Βαμεά ([ἀδαῖ, σοπάεγ, ρῥαί. 
Ἐαῤίογ. αμπα). “᾿Α4ζ2Ἴ-«ὐαρά, 58εὲ6. χ. 1. ΚηορΡεὶ 
μου] ἰάδητν 1 ἢ Αςοδο (Ριο] πλ 4.5), ἢ ΒΘ ἢ, 
Βοννδνού, 1 ἢ45 ποιῃίηρ ἰηῃ οοτηγήοη Ὀπὲ {6 Ἰδεζασ 5 : 
Ροβϑβϑίθ!ν, βᾶγβ ατονε, [ἃ τῆᾶν Ὀ6 Κι αβᾶΐ, ηβαυῖν πηίάνναν 
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᾿Ῥεΐνεεη Τγῖὰ δπὰ Βαπίαβ, δυῖ δε τπΐηκ8 [ῃ6 ροβίίοη 
ἴοο ἰηἰδηά, δηὰ ϑουρσρεκίς  ζαΐζα αἱ ἴῃε ἰοοΐ οὗ (γηλεῖ, 

1π6 ϑερί. γεπάδγίησ Κεάφ ρεγβαρβ Ἂχῃίδίρ τῆς 
ΠΑΙῚ6 ἴῃ (ἢ6 ρύοοθϑϑ οὗ οῇδηρε ἔγτοπὶ ἴῃς δηςοίθηΐϊ ἴο 
1ῃῆ6 πχοάδγηῃ ἰογπὶ (5ε6 Ατί. οἡ “"Ὶ᾿ ϑῆθγ," ποῖβ α, ἴῃ 
ΘΠ Π}5 426. 2)1ε1.). Τάεαϊ. (ζοπάεγ, μοννενεγ, νου]Ἱὰ 
ἰἀοητν [ἢ ἢ τη ρτγεβεπὲ ν]]Π]ᾶρε δἰ γαςδ, ποσί μ-εαϑὶ 

οὗ Αογθβ. “1{|5 οζεη πιεπιοηδά ἢ Ερυρίδῃ γεοογάϑ, 

δηά [ἴῃς ρτοροβεά 516 ἀρίεξεβ θοῇ νι {Πε56 δπὰ ν ἢ 
186 ὈΙΠΟ]Ϊς4] ἰηἀ!σδίοη5 οἵ ϑιζυδιίοη " (324), 1.1.). 

Νεγ. 26.---- "4 ξία:μερμσ-ίοξ  " “(ες Κιηρς. οδκ): 
ἼΠε πᾶπιῈ 85 Ὀδδη ργεϑεγνεα ἰὴ δίαλγ εἰ αῤεξ, οΥ 
2 αϊζζα, νι Ὠϊοἢ [4115 ἰηΐο [ες Κίβῃοη πεᾶγ Ηαϊία (Κοῦ,, 
Μ1δ. Κα. ἱ.. 113). “᾿“4͵;;»-᾿σαδ᾽" (εἴεγῃαὶ ρεορἱε), 
ΔΡΡδίθητν (ϑαγ5 Γἰεὰῖ. (οηάδγ) πε τυΐη οἰ 4:.»7)4], 
που οὗ Αογε (βαΐς, Εαρίογ. ἔμπα ἴα, 5ῆδει 111... 
“Ἐπ }- αἱ" (ρταγεῦ), ἃ [ἀνε ἴονη (Χχί. 30), νυ θη 
“Μ85}4]" (1 (ῇτγοη. νὶ. σο [74]}.. Αςοοτγάϊηρ ἴο {πε 

Οπορταςί. (5. “ Μᾶαβδῃ ἢ), 1ἴἴ ννὰϑ οἡ {πε οοδϑβῖ, ἤθαᾶῦ ἴο 
(ΔΓΠΊΕΪ, 85 56 ῈπΊ5 ἰἸηἀἰςαῖεα 4͵50 ἴῃ ἴῃς σγεπγαϊηάεῦ οὗ 

τῆς νεῖβθ. Ῥχγοῦδθὶν, ϑὰγβ [δὰξ. (οηάδγ, [ἢ6 συΐη. 
“αξείολ, Ἡξαγ Αογε (9}α, 5δεες 11.). “Καγ-»οέ" 566. 
Οἡ Χίΐ. 22. “ἀἀξἐιελδγ-ίῥ[Ἢ-παϊἦ " (ὈΪΔοΚ-ν 116), 
{ΠπουρΡὮ ἰακεη ἔογ ἵἴψο βδεραγαΐθ ρίδασββ ὃν [ἢες ϑερί., 
ψυϊρ., δηά 5γύ., γεῖ 15 τῆογε ρσϑηεγαὶν τεραγάςξα 845 ἃ 
γίνε. Ασοοοταϊηρ ἴο Μαβίιι5, Μίςο ἢ 46115, δηὰ δίδηϊεν 
(52». απα αΐ,, ἢ. 505), 1{ 15 ἰἀοπεῖςαὶ ἢ [6 ΒεΙυ5, 

οὐ ρ΄α55 τίνεγ (ϑο οδὶἱδά ἔγοπγ {πῃ6 ρἶδβθ5 [ἤθγα τηδάς 
ἔτοπιὶ [ἢ 5δηά), ἰῃ {π6 πεϊὶρῃθουγῃοοά οὗ Αοςτε, Ὀυξ 85 

[ἢ15 δἰτυδίίοη [5 ἴοο ἔαγ γεηϊονεα ἔγοπιὶ (ἢς βουΐζῆσγη 
Ῥουπάδεν οὗ Αϑῇῆθγ, πιούα ργορϑΌὶν τἢς τϑίθγθηςθ 15 ἴο 
τῆς δ Μιαλγ-Ζεγξα (ὈΪὰς τίνεγ), ψῃίοἢ ἢονς ἱπῖο {6 
Μεάϊξεγγαηθδη δρουῇ εἰσθς πλ}]65 βου οἵ Πὸογ (5εε 
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οὔ χί. 2), αἱ ἰῃῆς βουξπεγη εἊχίγεπ ιν οὐ Αβῆοσ. Τῆς 
δριμεῖς “Ια πιρῃξ σογγεϑροηα ἴο “͵δοῖς δηά 
ψὨϊ6. Α5 ϑῃίϊοθου ἰ5 ἃ παπηδὲ ρίνεη ἴο [δε ΝΙΪε 
(154. χχῖϊ. 3; ]6Γ. 11. 1.8), 15 586. Πδῖα πιᾶΥ ἢᾶνε ἃ 
Τοίογοησα ἴο [Ὧ6 δποίθηΐ σοϊηπλεοα οὗ Ῥῃοθηϊοία ἢ 

Ἐργυρί. 
ΨεΥ. 27.-- πη (ἢἰ5 νοῖβα τῆ6 βουΐζῆοσγη Ὀοιηάδγν 

ἰῖ56 ταῦθ το τῆς Ναδῆῃι-Ζογκα δαϑινατγά.-- -“ δ 1}- 
7α-ρλδη" (Ὠου56 οὗ θαροη): Τῆς 516 ἰ5 πησογίδίη, 
Ὀυϊ Τιἰδαῖ. (οηάδγ ννοι]Ἱὰ [ἀδητν [ἃ ψ ἢ τῆς ρῥγαβθηΐ 
τυΐη Ζΐ Τ᾽ αὐξ, “ ἴῃ σογγαςξ γοϊ δεῖνα ροβιξίοη ἢθαγῦ [ἢ 6 

τοι οὗ (ἢς τίνεγ Βεῖι5" (βαλ Εχρῶγ. ξωμπα). ὍΤῃε 
ΠΔΠΊΘ 5665 ἴο 5ἰρη ν ἴῃ [ἴ ννὰ5 ἃ Ρἢ:Πἰ5εης οοίοην ; 
[Πδγα ννὰ5 δηοίπεγ ἴονη οὗ [6 ϑαΐηθ Ὡδπ)6 ἴῃ πάδῇ 

(χν. 41). “Ζῤλη- μη" (Παριςαἰίοη), ποῖ ἃ ἴονη, 85 
Κοβθητη. βδάγϑ8, Ὀυξ ἴῃς {{π|06 50 ςδ]]εά, ννῃϊοῦ ἰογηηεά 
οης οὗ [ῃ6 Ὀοιηάαγίε5 οὗ Αϑῇδγ (ἢ, χνΐ. το, χίχ. 34). 
ὴ γρρλ-αολ" ΕἸ 866 Οἡ νεῖ. 14. “Δέϊζ- α- δεγασρ" 
(ουδὲ οὗ [Π6 ν8116ν), δοσογάϊηρ' ἰο οδίπβοη ([11}., 10 3, 
ΙΟ7, 108), ᾿Αταζαΐ, δἀθουΐ εἰρῃξ τῇ 1]]65 ἴο τῆ6 πογίῃ- 
οαϑὲ οὕ Ακκα (Αςγοὶ), θα 1 ἢϊ5 ἸΙἀδηςβοαίίοη οὗ [εἰᾶϊ 
ἢ ΥἹρΗ-ἴδοῦ- ΕἸ θὲ σοτγγεςῖ, [Π6 οἱΐϊα οὗ Βεῖἢ-- 
Θ- 64 πγιβί Ὀ8 βουρῆῃςξ ἴοσ ἐαγίπεν βουῖῃ μη Απικδὴ 
(αγονο). “Μη Σ- 2)" (Ρειαρβ ἦνφ. ϑι 3» δρεην, Ρεγμδρϑ5 

““ γραϑαγα οὗ ἀοά; 6ἀδ5,.,.2.62.), Ροβϑί Υ 272. ἂν, ἃ 
ΝΠ] ρα οα ἃ ἰοίν πιοιιηίδίη Ῥτονν, Ὀεέννεθη Τεαί δηά 
Και]. ΤΤῇῆο ομδηρε οὗ “Ν᾽ ἰηΐο “Μ," δηὰ οὔ "1," 
ἰηῖο “ἘΚ, 15 ᾿τεφυδηΐ, δηὰ Μ|λ- ἂγ τεϊδίης [ἢ6 Αγίη οἵ 

ΟΝ [6] (τονε, ϑηη) 5 826. ):α.). “ΚΚα-ὀλη " ρτοθδῦὶν 
ἰάφηῖςα] ἢ τς κώμη Χαβωλώ οἵ Ϊοβερδι5 (72, 
δ᾽ 43), ῃονν Καθᾷϊ!, ἀρουΐϊ ἔξῃ πλῖ]65 βου -εαϑὲ οὗ Αογα 
(ΕοΡ., Ζαΐεγ 8έ6. Κκός., {1., Ρ. 88), δηά οἡ {δε Ῥογάετς 

οἵ (χ411|66. [10 ννὰβ ργοῦδοὶν ἰη τῃ6 πεὶσῃρουτῃοοά οὗ 

20 
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ἴῃς ἀϊδίγίοϊ οα]Πεα “Π6 Ιαπὰ οὐ σι] (1 Κίηρϑβ ἰχ. 
13). [ἡ ἴῃς Ηερτγεν τῃς ἴδγηὶ σαρμ] ἢδ5 πὸ οεγίαίΐη 
τηδδηίΐηρ, πὲ ἴῃ (ῃ6 Ῥῃοσρηϊοίδη ἔοηρια ἰἰ τηδδηϑ5 “ αΪ5- 
Ρ᾿εαϑβίηρ " (1οβερῇ., “4 μήφ., νἱὶϊ., ν, ὃ 3). 

γεῖβ. 28-3ο (716 Μογίλεγπ Ζιείγίο! 97 441.“ 16᾽).---- 
ψε τ. 28.-- Εὐἠογδηι" (ραβϑαρε-ἔογα), ἀπκηοόνη, δεῖ 
ΔΡΡΑγΕΠΓΥ πεὰγ Ζίάοη. Ἐουτίεεη Μ55. τεδὰ “Αβάοη," 
ΜΜΏΪΟἢ Οσουβ ἴῃ ΧΧί. 30; 1 (ῇτγοη. νὶ, 59 (74), δπά 
ῬΟΒβι Ϊν Ἢ πᾶν ἤᾶνα Ὀδεη ψγίτθη Ὀγ τγηϊβίακε ἔοσγ Ἵ 
Βαΐ, οη πε οἴπεῦ μδηά, 411 [ἢ δποίθηϊ νογϑίοηβ δοοογά 
ν ἢ [με Μαβοσγείίς ἰεχέ ἰῃ γεβάϊηρ ἘΡΠ- το, Ἔχοερῖ 
{πε Καῖ. Θερῖ,, ννϊ]οἢ μᾶ5 ᾿Ελβών. ϑίηςε βόγηε ἴοννῃϑ, 
νίΖ., ΑΚΚο, Αςμ]Ρῇ, ἀπά ΓΤΠΒΕΙΡδῇ, ἀγα οπχιἰεα ἴῃ {ῃϊς 
ΙΙ5σὲ (δες Πυᾶραθ 1. 31), ρεγῆαρβ ὃν {πΠεῸ. εἴζοσ οὗ ἃ 
ςοργίβί, ΑΡάοη γῆϑν 450 ανε [4] |6η οὐἱ. “ελόδλ" 
(νίάε 5ρδςε), εν! ἀθητν πθὰγ Ζίάοη, θυὲ τς 5ἰΐε υη- 
ἀἰδοονετεά, Αποίμογ ἴονηῃ οὐ [6 βαῖῆθ. Ὡδηθ ἰβ5 
τη η ΟΠ ἴῃ νεῖγ. 30, δηά Ῥοϊῃ αγε ἀϊεγεηΐ ἔτογη (86 
ἘΞ ΌΒΟΡΗ ἴῃ Ναπιρ. χιϊί, 21, ψὨΐοἢ τχᾶς ῬΓΟΡΔΌΪν πεᾶῦ 
ΤΙ] εἰ Καὰν ([μαἰ5ῃ. ογ 1)4η) ἀπά Βδηΐδϑβ (οἴ, ᾿πᾶρε5 
ΧΥΠ]. 28 ; 566 ΘΠ 5 Ζ)Ζεῖ. 97 τῴε Μέφίδ)δ. “ (λαρε- 
γ16 71" (νᾶττη οὐ ΘΠ), Δρραγβηῖΐὶν ποῖ ἴαγ οση Ζίάοη. 
Θοθα]Ζ νου ]α ἀθητῖν ἰΕ ἢ τῃς πηοάδγη ν]]]ὰρα οὐ. 
Παρ, ἩΘ αν ἴῃ6 σοδβῖ, ἀθοι [Ἔῃ τη 1165 θεῖον Τυτα, 
Ῥυξ ῬοΙἢ εἰγπιοίορν πὰ 5ἰΐε γε ἀουθίῆι (ατονε). 
1 ευῖϊ. Οοηάεγ βυρρεϑίβ ἴη6 στα Ζ͵έγια, βου(ῃ-εαϑὲ οὗ 
Ἴγτε, ἃ βἰϊυδιίοη  ΠΙσἢ ἀρρεαγβ ἴο Ηἰηὶ βαιἰβέδοίογγ. 
“Οα-κπαλ" (τεβα), ρεγῆαρβ “42ηπ- Καηα, εἰρῇξ τλ]]ες 
ΒΟ {ῃ-Θαϑί οἱ ϑδαϊ4δ (Ζίάοη; νὴ ἐἊε ψεϊάεὶς 76). 
“ σγέαΐ 7 1-αλδη," 58εε χί. 8. 1 ἄοεβ ηοΐ ἀρρϑᾶΐ {δαῖ 
ἴῃς Αϑἤῃεγῖεβ ννεγα ὄνεῦ 40]6ε ἴο ὄἜεχρεὶ {πε ἱπῃαδίζδηξς 
οἵ δὴν οἵ [ῃς Ῥῃοηϊοΐδη ἴοννῃβ, ογσ ἴο τεπάοσγ ἐμὴ 
{ἱρυΐαγν (58ε6 Τυπάραβ ἰ. 31, 32). ὙΠδ οἢατγαοίογ οὗ 
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[Π6 {ΠῸ6 ννὰ5 ἴῃῆ6 τένεῖθαε οὗ ψδί κα (Θίδηϊεν, .522. 
αηαῖ αΐ., ἢ. 265), ἴον 5 ἴῃ ἴη6 ννᾶῦγ δραϊηϑδί ϑίβοσγα, 

ΜΏΠῸ Ζερυϊαη ἂἀπὰ Ναρῆῖα!! “ μβαζαγάθα {ῃεῖγ [ἰν65 

υηΐο {πε ἀδαῖῃ," Αϑῆεγ “δρθοάς ἴῃ ἢΪἷ5. Ὀσγεδοῆθς," 2.2., 

ἴῃ ἢ]5 ογθαὶζβ δη Παγρουτβ (1 ᾶρὲϑ ν. 17, 1. 8). 
ψεῖ. 29.-- Ανπα ΐε δογαϊν ἐμγησα ἰο Ζα-Ἀαγπαλ: 

Τῆς Νυὶρ. τες “ Ἡογγηδ," Ριῖ [ἢς6 οἴμεσ δποίεηΐ 
ναύβϑίοῃϑ ἀρσῦεα ΨΠ τῆς Μαβοσγεῖὶς αχί, ἤδξηςα Π ἀε6- 
ῃοΐε5 {Π6 δγίίοἱα νη] ἢ 5 ργεῆχεα ἴο ἴῃς παηηὲ Ὀν 
νΑΥ οὗ αϊδιηοἰοπΠ. ῬγοΡΑΌΪν {πε Ἐδηγδῇ ἰ5 τηϑθδηΐ 
ΜΒΙΟὮ 15 τηδγκαά 1η Αὐγοννθγη 5 21ὁ. Αἰ “ας ἃ5 Ἰνίηρ 
Οἡ ἴπε οοδϑί Ὀεΐνβθοη Ζίάοη δηά Ἴγτζγε, ἀρουΐ [ἤγεα 
1165 εαϑί οἵ Ἴγγε, δοοογάϊηρ ἴο δὴ ἀε Δ εϊάε 5 

Ἡαῤ (ϑεεὲ αἷϑο ἄτονε, Ατί. “ Βδηιδῇ" [4], ϑπλ Π 5 
816. Ὠέε.). ΜΙ 1685 ργορδθι ν Ἐοδίηβοη ρδοθβ 
[ἰ τῆοζε 1ἢδη ἴβη γῇ }165 δουϊῃ-εαϑί οἵ Τγγε (Δ126. ὅς. 
11., 64). “70 1 γογεϊβοά οὐέν 97 Τοῦγ" (τ. “ το τῆς 
εἰν, ἴῃς ογίγεββ οὗ Τϑόγ") : Ὑϑόγ (“ τοςκ," Ζ.φ. Ὅν), 
ατεεῖὶς Τύρος, “Ὑντε;," 5 Πεῦε πηεητοπεά ἰη τ[ῃ6 ΒΙΡ]6 
ἴον [8ς ἢτγϑί {{π|6, ἀηα [ἢς 4] υ5ΐοη, δοσογάϊηρ ἴο Κεῖ], 

ἰθ ποῖ ἴο τῆς ἰπϑιϊαγ Ὀὰΐ (ῆς [η]ΔηΠ οἰΐγ. [πιι[η 
(χί., 10) τεοογάβ. ἃ ἰγδαϊπίοη οὗ (ἢς ἱπῃαριίδηΐβ {παῖ 
{Ποῖ ννὰ8 ἃ οἱἵΐν οὔ [6 τηδίηἰδηά Ὀείογε [ἤθγα ννᾶ58 

οὔθ οὔ ἰῇ ἰϑίαπάὰ, Τζϑβόσγ ινοιἱά, ἱπάθεα, πλοσα 

ΡΓΟΡΕΙ͂Ν ΔΡΡΙν ἴο ἃ οἷΐν Ῥυ1Π ἀροὰ ἃ τοςκν ἰϑ]δηά 
{1Π8Δηὴ ἴο οὔθ οὔ ἃ ἔογι]α ρἷδίη : ας [{ τῆς ἰ5δηά 
[ογπιθα ραγέ οὗ ἰῆς τεγγΐογν οὗ [ες ἱπ]δηά οἰΐγ, {Π6 
Ιαϊΐεσ γταϊρμξ πᾶνε ἰαίκθη ἰῖ5 πΠαπι6Ὲ ΠῸΠπΙ ἰζ. 1ἴ 15 ΠΟΥ 
δ] ]εὰ ϑὰσ. ““παᾶ {ἦε δογαῖδγ ἱμγμεα 1ο Οὐδεαζ, απ 
{ἦε σμζσοίγισς ἐλόγ 60} τυόγε αἱ {ὴ6 ὅσσα γον ἐδ αἰϊείγεί 
ἐοεναγάς “4.ζ-φἬἜδ᾽. “Οὐδοιδαΐ " (ἃ τείαρε), πηεηεϊοηδὰ 
ον θα εἶδε. [1 15 πιαύκεά ἴῃ Ατγοννϑιη 5 9220. 
᾿ΑΜας 845 ἱγὶπρ οὐ [8 βθα-οοαδὲ Ῥοΐον Ὑγίς, Ραΐ 
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ΚΚΟΙ] τεραγάβ ἰξ 5 δῇ ἰπἰδηά οἱΐν.ἦ 2, “,»ογι 1.6 
ἀϊεϊγἑε, ἐ4., ὉΥ τῇς 546 οὗ ἴὲ (Κεῖ). ὅπ, ν μοι 
ΓΘΔη5 [{{. “ Ιαηὰ τηξαϑυγεα Ὀγ ἃ πε," 15 ἤεγε ἴαϊκβη 
ἴη ἴπε6 σεηεσαὶ δεηῆβθα οἱ τουγϊζογυ, 85 ἴῃ Πουΐ. 11]. 4. 
Τῆς Ῥοιπάδεν, 958γ5 Κεῖ, ἰοοῖϊς 8η ἰπ]δηά οοιιγϑε ἔτΟ ΠῚ 
{Π6 πηδγιτπ|6ὲ οἰτ65 οὗ Ζίάοη δηὰ ἼΤυτα ἴο (πῃοβδῇ, 
δηά ἰξ ννὰβ οὴἱΐν δἱ ΑΚἢ-Ζι ἢ; [ἢδί Αϑῆδγ᾽β ἱπημογίίδησε 
ννὰ5 θογάεγεά οἡ {πὸ ψεϑί ὃν ἴῃς 58εα, “"᾿,κ4ζἀ-σέδά" 
(“« νυἱηΐεσγ τογγϑηΐ, δηὰ ἤδφξηςς “ ἀεοορίίνε," 845 βϑοοῇ 

ἀγγυίηρ ὑρ, τί. 313, ἴο 16 ; τοηλ ἃ Α5ῃεῦ σουὰ ηοΐ 
ἀγῖνα οὖ τῆς (ἰδηδδηϊΐθϑ, ᾿υὐραϑ ἱ, 31); δἴϊεγνναγαάϑ 
Ξξεωῥα (Τοβερῃ., 8. 7., 1. 13, ὃ 4; ΡΙη., Λαί. έει., 
ν. 17), πονν Ζ160, οἡ ἴῃμε οοαϑῖ, εἰσ οὔ ηΐηθ πλ1165 
πούίῃ οὗὔὐ Αοσε. Αμποίμεγ ἴονῃ οἵ [ἢς 88π|6 ἢδγηθ 
Ῥεϊοηρεά ἴο υἀδῇ (χν. 44). 

Ψεγ. 30.--“ γι 7η7η΄α.Δ" (υπηςοξοη), αηκηόνη, [ΠΟ ρΡἢ 

Ροβϑίδὶν Αρηα ἴῃ ἴῃς ΠΙρΉΪαπ 5 οἡ [Πς οοαϑβί, ἀρουΐ ἔνα 
τα 65 ΕΙΝ.Ε. οὗ Εδ5 εὴ Νακηϊγα (ατονἊ}) 2. “Ἂ“2λἀέφ, 
5866 Οἢ ΧΙ. 4. “Δ άζόδἧά,, ἀρκηονῃ ; 566 τῆς 9δηλ6 

ὭΔΙΠΘ ἰῇ νοῦ. 28. [{ ἰ5 υποσγίζδίη ψὨϊοἢ οὗ [6 ἔννο 
ἴοννῃ8 ννὰ8 αϑϑίρηῃεά ἴο (ἢς 1,ονίξε5 (Χχί. 30; 1 (ζῇτοη. 
νί. 6ο [75]} ; Ὀὰϊ ργόθαθὶν {Πἰ5 ἤεγα τηθης οηδα ννᾶ5 
τεϊαϊηθα ροϑϑεϑϑίοη οὗ ὃὉγ ἴῃς (δηδδηϊίεβ, ἃ5 γεσογάθά 
ἴη [πάρεϑ 1. 31, ἴογ ποτα ἰῈ 15 αἷβδο πηεηςοηθα δἱοηρ 
ἢ ᾽Α-ΡΠῖα, ργοῦῦὶν ἦφ. ᾿Αρβδᾳ. “Ζευνεμῖν ἀπά 
ζτυο εἴῖες " [ἴοννη5] : ΤῊΣ πυγθεῦ ἄοεβ ηοΐ σοτγεβροηὰ 
ἢ τῃς 15ὲ σίνεη ἴη νϑῦβ. 25-30, Ὀὰξ Ῥεγῆδρβ ποσὰ 
ΤΩΔΥ Ὀ6 5οΠΊ6 οπηίβϑίοη ἴῃ (ἢς τεχί (566 οἡ νεζγ. 28). 

Ασοοτάϊηρ; ἴο Τδυΐ. (οπᾶστγ, 1 15. Δρργθηίν (μΠ6 ῥγεβθηΐῖ 
ταῖη Οσξζγοῖ, οἢ ἴπ6 οοδϑβί βδουΐζῃ οἵ Τγτα. 

2. 80 1116υἱ. (οηᾶετ (ΖαΖ. Ἐξ αχΖίογ. διέγα, “ᾳ2, 5ιιθ6εῖ 111.).Ψ 
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ΝΈΒΞΒ. 32-30.---71ε 7ηιλεγίίαμες οὗ Μαρλεία- ἢ. 

ΤΠ ἰογγοτν οὗ [ἢ 15 ἔτρα ννὰβ πη βαὶν πχοιηίαίποιδ. 
(Χχ. 7), θυϊ σοπίαίπεά 450 τῃ6 τίς ρ]αίηβ οὗ Μει]- 
Αγᾶῃ, δηὰ ἴῃς νεὶ]-τναϊοσεὰ σουηίγν ἀροιξ Βαηΐδϑ 
δη4 Ηδρονα, τἴῃ6 δργίηρβ οὗ ]ογάδη. (εἰεδγαίϊεά 85 

[6 ὈΙΠΏρΙΔος οἵ Βαζγαὶς (Ἰπάρεϑ 'ν.), δῃὰ {πῸ βοεῆς 
οὗ ]οβῆυδ᾽5 νἱοΐοτν ονεῦ ἰ(ἢ6 Κίηρ οἵ Ηδζου (χὶ.) ; 
Ὀοιυηάδαά οἡ ἴῆε6 ψεϑί ὉγνῪ Αϑῇῆδσγ, οη {ῃε βου Ὦγν 
Ζερυίοη δηά 1[βϑϑοῃδγ, οὐ ἰῃες εαϑὲ ὃν ἰῃε 568 οὔ 
(ἀεηηαβαγεῖ δηά 16 Ιογάδῃ, οὐ ἴῃ6 πού ὃν ἴδε 
Τανίηθ οἵ ἴῃς Τἰΐδην, οὔ 1 ,βοηΐεβ, δηῃ τῆς πηουη- 
ἰδἰηοι5 τδηρεβ οὗ Γραηοη. Αἵ ἃ ἰαΐδγ ρεγίοά 1 νγὰ5 
σοπηρτγίϑεα [ἢ [ἢα αἰδίγιοϊς σ411εἀ Τρρεγ δ] θα, νεγα 
ουγ Ιιογὰ δηά Ηἰἴβ5 δροβίϊθβ. μιν Ὄχεγοίβεα {ἢεὶγ 
τηϊηἰδίσν (Μαζί, ἵν. 13,14, εἴς). 

ΨΝεῦ. 33.-- [ἡ [ῃ15 νεῦϑε [ῆ6 ὈῬουηάδγν ἰ5 τας οὐ 
[6 ννεϑῖ, πογίῃ, δηά εαϑ. “Οἀερᾷ" (εχοῃδηρο), πη- 
Κηονη, Ὀυϊ σοη͵εοϊυγεά Ὀν Νὴ ἀε Νεῖάς ἴο ὃὈὲ 
Ιἀδητςα] ψ ἢ Δ 7, οα [6 Ὀουπάδιν Ὀεΐνεεη 
ΝΑρΡΒΐ4]} δηὰ Αϑῇοσ, εαδί οὗ δς Ανγαά, “τῆ6 νῃς 
ΡΓοπιοηΐοιν δηὰ ψνεϑί οὗ Κεάεῃ. “2}:-;ςῺορὲ ἐδ οαξ- 
7ργοδὲ ἐπ 7εα- α-»αη-ρδηι3.": Ηδῖε ἤρα, δὴ οδζ, ἰβ 
ΡΓΟΌΔΟΪν ἃ πουη οὗ τυ] ττὔὰδ (φαεγοδίαη), [π1π|5 δηά 

ΤταεηΊ6 1115); ἰθ Ππάρὲ5 ἵν. 11 τὴ6 Ηδεῦτενν ψννοσὰ 5 
ἱπτογομδηρεὰ νψ τ τρις, νης, δοοοτάϊπρ ἴο Μίςδδο] 19, 

) Μοδηίΐηρ ““ΤὯν βία, τί, ὉΠ, ποὶ υβεᾶ ἴῃ 04], Ρυΐ ἰη 
ΝΊΡΒΔΙ, νἤογα 1ἴ 51]Ρ1ῆ65 ἴο ψταβί]α, ἴο βίγινα (566 σε. Χχχ. 8). 

2 ΤῊ]5 15 ἀου ί1655 [Π6 864 (9) τεΐδγγθεα ἴἰο ἴπ {Π6 ργόρβθου 
οὗ Μοβθβ (θευΐ. χχχὶ. 23), δηᾶ γϑηδεγθα “" νεϑί ̓̓  1 {Π6 
Αὐϊπογβοα Νεγβίοῃ. 

3 ΤΠ15 ψοζγά 15 ψτι6η ἀΠ  γθηΕΠν ἴῃ Πυἄρα5 ἵν. τι, αΐ (Π6 
ΟἿΊ οὗ ([ῃδὶ ρᾶβϑαρὲ δάορίϑβ [Π6 ΪΌστ ΠΘΓΘ 1566 Δ5 πλοῖα δοοιγαῖε. 
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Κοβθηηι., Κεῖ, δηάὰ 10)6ε]., πηδδὴβ ἃ ἰεγεθιητἢ-ίγεα, 

[Πουσἢ (ἀαδβεηΐϊυ5 (2εζ., Ρ. 50) ἀοιθί5 (15 ἀἰδιϊηοίίοη. 
ΨῚ,-“ τοηχονίηρϑ," ἰγοπὶ ἸΟ ν, “ἴο πιονε ἰεηΐς, “ἴο ρῸὸ 

ἰογνναγά " ((65., 2.42.), ἀῃηὰ ἢξεηοα ἃ ρίαςας. ψῇεγε [εηςβ5 

βίδηά ; πεαύ Κοάεῃ Ναδρῆίδι! (Ἰπᾶάροϑϑ ἵν. 1 1), πούῃ- 
ννεϑί οὗ (ἢε 58ε8 οἵ Μείοη)χ (ϑίδηϊεν, γευϊεὰ Οἰμγεῖ, 
224, 1 οσΑ] 65, 197). Κορβίηβδοη ἰοιηά (ἢ αἰπίγιος. 

5111] νοοάδαά ψ ἢ οαἷκ γεαβ (διό. ες. 1|., 447). 

«»4-ἐλα-»ιἢ οΥ τῆς ῥαςς 1: Ῥοβϑίθιν 2)61γ-οἰ- Α ἐδγμαῦ 
(τεά οεἰοίβῖεγ), ἃ ρίαςσβ 511}} ἰπμαρίτθα, δηὰ ἀογίνίησ 
15 ἡδηηθ ἰγογη [ἢς οοΐοιιγ οὗ [6 5011 [η [ἢ6 πεῖρἢ- 

ῬὈουγῃοοά, δροιιΐξ εἰρῇξς γα ]]65 ηογίῃ- γαϑ οὐ Βδαὶρες 
(ΚηοΡα]). 32), 1 ἃ σανεγη, ἔἴτοπιὶ 30), ἴο Ὄδχοαναῖε, 
δηά ἤεῆσθ “ἃ ρᾶ855 δεΐννθβεαη πιουηΐδίη5." Βιιΐ [6 
ϑορῖ., (ῃ6. 7εγ5. Ταϊηλιά, ἀπά Ἐεϊδηά (Ραΐ,, 545) 
βεραίαία ἴῃῆ6 ἴννο νογάς δηά γεΐεγ [ἢδπὶ ἴο ἔννο ἴονγῃϑ, 

85 ἰη [ῆ6 ΑΟΝ., τῆς 516 οὗ ηεϊζῃογ οὗ ψῃ !ο ἢ ἰ5 Κηονη 

((Ιαγκβ 8156. Α μας). “γαῤάη-η δέ" ςἴ. κν. 11, ψΏεΓα 
[Π6 βϑαπῖῈ ὩΔΠΊ6 οσου5 ἃ5 οηδ οἵ ἴῃς ἴοννῃβ οὗ [πά δῇ, 
ΡΟΙαρΡρ5 ἤδθίθ (ἢ6 54Π|6 85. μυηιηῖοία, οὐ γα», 
τηδητοηδα Ὀν ἰοϑερῆι5 διηοηρ [ἢς6 νι] ᾶρσαϑ ἰη [ΠρΡεῦ 
(4111: (Βεὰ μιά, ϊ., 2ο, ὃ 6). “2άφ-φῆ»:" (“5ϊἰορρίηρ 
ὉΡ ἴῃς νναν," 2.4., ὰ (ογεβεα ρΐαςα, ἔγοτμῃ '᾿δὴ Ατδῦ. τί. 
“ῖἋ0 5ἴορ ὸπῷΡ ἴδ6 ννᾶν, (65., 2.45.), ΔρΡΡαύδηῖγ Ὀεΐννεεη 
ὙΡἤῆη66] δηά [πε [ογάδῃ, θὰῖ πηκηονη. “ΑἹ ημά :ΐς 
ομ ροῖη ρος τὐϑγὸ 166 7ογαάαη": ΤῊ ὕρρεγ Ἰογάδη, 26., 
τε ναλγ Παεσδαηγ, ἃ βϑουζος οὗ ἴῃς ΤΠογάδη, ἰ5 πχδδηΐ. 

ψεῦ. 34.----[ἡ [ἢϊ15 νεγβϑε [ῃ6 Ὀοιιπάαγν [1ης [5 ἰγασεὰ 
οη [Π6 βουτῇ οἵ Ναρῇίδ!!.----“ 7 γηδα1 τυλοίτυαγας," 1... 

ἴγοτῃ {πε ]ογάδη. “70 .412-πόδίἤ- 1 α-ὁλδγ " (“ δαγς [1.6. 

. 80 ΚοΙϊ, ἔο] ον ηρ {16 δοσδηζαδίϊοη οὗ ἰη6 ΗθΌτγον ἰδχί,- 
ΨὨΏΙΟΝ σοπηθοίβ (ῆ6 Βτοί νοζγα σι (ὴ6 βϑοοπᾶ. 
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ΡΓΟΌΔΟΙΥ 5 πη η1115] οΧ Ζαον ἢ), πιεπεοηεά Ὁγν Επβερίυ5 
(Οπμολμαςί.) ἃ5 ἃ νἱ Παρὰ ᾿γίηρ ἰῃ ἴῃς ρ]αίη οἡ ἴῃς οοη- 
ἤηε5 οἵ Ὠιιοσςϑαγεοα (ργοθαῦὶν [π6 πηοάδγη δεεγίεζ; 
ἘΟΡ., 220. ΜΔ δς., 11., 337); [6 16 15 υπαϊδοονογε, 

Ὀυϊΐ πᾶν ἤανε θδθη οἡ ἰἢς δαϑξί ϑδἷορε οἵ Τάβθοσγ, ἤδαῦ 
16 ]ογάδη. “70 Οὐήἥφ-φοφ᾽ (“ἀεοτεεά ρογίίοη ᾽), πιεη- 
(ἰοηβἁ ὃν Εὐδθῦϊα5 δηά Τεγοηλε (Οποριαςί., “ Ἰςος.᾽), 
Ὀμπὲ υηκποννὴ ἴο [ἤξηὶ; ρεῦῆαρβ Κγαζήφ, ἃ νι]!]αρα 
οἡ [6 πιουηίαίη5 οὗ Ναρῇῃϊαδὶ, δροιυῖ βϑενεῆ τὴ 1]68 
σιν. οὐ ϑαεαίεά, δηά δ ἴῃς πεαά οἵ 'ααν εἱ Απὰὰ 
(νναἱοοῖί, αηά Κορ., 8516. ες, Ρ. 82). Αη δηοίεηϊΐ 
7εν ϑῃ ἰγδαϊτοη ρ]αςθ5 ἴΠς6 ἰορ οὗ ΗδΡδκίκυκ ἢετα. 
“ αγια γεαολμέα ἐο (σῖτα Κι Ὡροη) Ζ εδιμἔμγηι οπ 116 δομέδ, Ὁ 
αμαὶ γεαοἠεα ἰο 41.627 οἡ {6 τὐοδεΐ, ἀπά 19 ἡμαάϊαΐ ο» 176 
7ογάκαρ ἱοτυαγαῖ ἐλέ διωι γέδίρρ " : δοῦλε (85 Βδομίβηβ) 
Ὦανε ϑιρροβεά δῖ “ ᾿υάδῇ " Πεῖε ἀβδηοίεϑβ ἃ ἴοννῃ οἡ 

᾿ Πε εαϑδί Ῥογάεν οὗ Νδρῇϊαδιῖ, οὐ ἃ ἴονῃ [ἢ 5ϑδοῃδῦ 
(Κορε), οὐ ἴῃ Αϑῇῆσεγ (Εδν), γεῖ 1 νου! Ὀ6 βίγαηρσε 
τηἰι [ἢς πγχεηίίοη οὗ ἔννο {τῦ65, Αϑῆοσ δαπὰ Ζορυϊμη, 

νι οἢ ἱπιρὶν εγηϊζογιθ5, ϑηοι 4 Ὀς ἰο]]ονεα ἱπγηγεα!- 
αἴεὶν Ὀγ [ῃδῖ οἵ ἃ βδίηρὶε ἴοψη. 5817) 1655 ϑα( ϑέδοϊογυ 

15 {86 σοη]εοίατα οὗ Μαβίιϑ [παΐ {πε γε οἵ δῇ 15 
τηθδηΐ, δηὰ [ἢδΐ [Π6 Ἔχργεϑϑίοη, “ [υάδῃ ὑροη [ογάδη," 
ϑΙρη θα πὶ ΝΑρδίδὶ! ἰγαάεα ἢ [πάῃ Ὁν πιεδηβ 
οὗ τῆς ]ογάδη, 1[1{{τἢῆς τεδάϊηρ ἰη [6 Ηδρτον ἰαχί ,.5 
οογζεοξ, (ῃ6 Ὀδϑῖ ἰηϊεγργείδιςοη 15 [μδὶ οὗ οη Κδυμπηεγ 

(Ραῤ., 405-410), ννῆϊςἢ 15 δάἀορῖεά ὃν Κεῖ] δηά οἴδμεῖϑ, 
νίΖ., πὲ “7 υάδῃ δα ἀξηοίεβ ἴπ6 " Ηδνοίῃ-] γ᾽" 
(ΝΠ. χχχιὶ. 41), οα]1]6ἀ “ ]ἀΔἢ "ἢ Πεῖα Ὀδοδιι88 
7αῖγ, τῆς ροββϑεϑϑοῦ οἵ {πε656 ν}]αροϑ, 85 ἃ ἀδδοεηάδηΐξ 

᾿οΥἱ Ππάδῃ οὐ {δε [αἰμεῖς δἰάβ [γουρῃ ΗδζΖγοη 
(1 (τοη. 11. 5, 21, 22). 4.5, Βονανεγ, [15 βχ ρἰδηδ- 

τἰίοη σαη Παγαϊν ὈῈ βαϊά ἴο οἰδαῦγ ἃρ ἴῃ6 αἰ Που]ν οἵ, 
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(ῆ6 ράϑϑαρε, Μαυζοζ, δῃα αἰζογ πη Βιιηβθη, γεραγάβ 
ΠῚΠ3 45 ἃ σούγιρίοη θυ ὈΡΙΔᾺ (“δηὰ {ῃείγ θοιιηάαγυ"), 
τοίογγίηρ ἰο χνὶΐ. 10, χίχ. 22 ;} δυξ (ἸΙογίσιβ. 5 ΠΊΡΙΥ 
ογηϊῖβ 1 οἡ ἴπ6 διϊῃογίγ οὗ ἴπ6 Καῖ. ΑἸδχ., δηὰ ΑἹά. 
Μ55. οἵ ἴῃς ϑερί. 11}, δοοογάϊηρ ἴἰο Κεῖ!, ἰ5. ἴη: 
ΔΡΡΟϑβ. ἴο ΠΉΠ3, ἰῃ τῆ 5ε1186 οὗ “Τ]υΔΔἢ οἵ [ῃς )οτγάδη," 
{|κὸ “]ογάδη οἵ 7εγσῃο," ἴῃ ΝΠ. ΧΧίΐ. 1, ΧΧνΝΙ. 3, 

δηά οὐρῆῇϊ ποῖ ἴο ἢανε Ὀδεη βεραγαίβα ὃν ἴῃς Μδεοέξεις 
Ροϊητίηρσ ; Ὀυΐζ, δοοογάϊησ ἴο Μδιγεῦ τεδαάϊηρ, ἴπ6 

τεηάογίηρ ν1]}] Ὀς, “ δηὰ [πεῖν θογάδγ ννὰ5 [ογάδηῃ οἡ [ἢ6 
οαϑί, οἵ, ογα ἐπρ “ 7Ἰυάδῃ," “τῆς ]ογάβδηῃ (νν845) τονναγὰ 
ἴῃς συ τιϑίηρ, 24., ἰογπηεά [6 δαϑδί Ῥοζγάεοσ. 

ψεῖβ. 35-38 (7176 γμογβεα ε11265 οὗ Μιαῤλίαίρ).- -- 
“Τῆς σοησγαὶ οῃαγδαςῖογ οἵ [ἢ6 οἰξ65 ἴῃ [ἢ]5 τερίοη 15 
[Πα ἴΠδῪ βἴδηἀ οἡ γόςκΥ βριιτβ οὔ τ άρσεϑ, αῦονεα ρθδοα- 
[] Ῥαβίηϑς, σῇ δηιοηρ [ῃς 1115 (Θἴδηϊεγ᾽β ϑή,. αϑμαὶ 

αΐ, χὶ., Ῥ.- 390). 
ψεῦ. 35.---.3 τ, “απὲς οὗ 7ογηεαίο»." “ λἄϊε- 

7514-ξγε" (“ [ὴ6 5ἰά6β ") ντοηρὶν τοαὰ ὉΠ Π ((ῃ 6 
Τυγτγίδη5) Ὀν [με Νῖ. δερί., ἀπά ππὶ ὃν 6 Ῥεβῆϊίο 
συγ, υηάδγ (ἢὯ6 πηοίζίοη [μαΐ ἴῃ6 πεχί πδπὶ6 Ἴϑεσ ννὰ5 
Τγτεα; Ρυΐ για δηὰ ζ51-ἀἤοη ννεῦε ἱποϊιἀ θὰ ἢ (ἢ 6 
Δἰ]οἰπηχεηΐῖ οὗ Αϑῆσδγ, δαηὰ ποΐ οἵ Ναρῇζαδιὶ (χῖχ. 28, 20). 
ΤἼα [Θγυ5416πὶ Ταϊπλιά ἰἀεηςῆςε5 1 ἢ Αεν Οἠηαξ, 
ΜΏΙΘἢ ΘοῆνναῦΖ ἴακεβ ἴο θῈ ἴῃ ργεβεπὶ 27.112: αἱ ἴῃς 
Ὠοτγίῆθσγη ἰοοϊ οὗ ἴῃῇ6 νε]}]-Κπονη Κυγη Ηϑαιίίη, οἵ 

“ Ἡοζη5 οὗ Ηαίίη," ἃ ἔδνν γηε5 ψεϑί οἵ Τίθεσίαβ 
(τονε). “ 7:δγ,᾽ Ῥγόθδθὶν οἡ [π6 βουτἢ-γεϑ ϑἰάς οὗ 
(ῃἢ6 146 οἵ (εφηπηεϑαγείῆ, θαϊ υπΐκηονη. “ ὧζάρι- 

γε" (νναττχλ Ὀδίῃ5), ἤεαὰγ ΤΊΡογίαθ, οὐ ἴῆ6 νεϑί οὗ 
(εηησδβϑαγείῃ, ο]]εὦ ΟΠαπηπιοίῃ-οΥγ (ΧΧί. 32), δηὰ 

᾿ 686 450 τονε 5 Ατί. “ Τυάδῃ ἴῃ 5:88 Φήζ 97 ἐλε 
Βηδέρ, Ρ. τι5δ, ηοῖξ ὁ. 
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(βαπιπιοη (1 (γοη. νὶ. 61, ΗΞερ., γ6, Ααϊῃ. Νει.), 

3; ϑἴδηϊευ, ὅζ,. ασμα αΐ, Ρ. 373, πδὶς 6). Νὰ Αὰφ. 
φάτᾳ " (Ὀδηκ, 5ῆοσγε), οί πη ννῆ, {ῃουρῇ, δοςογάϊηρ ἴο 

1ῃ6 Ταϊπιυιά, φοσυργίηρσ {ΠῸ 5ἴῖ6 ννῆεσε Τιθογίαβ ννὰ5 
αἰϊζειιναγάβ Ὀ.111. Τῆς πεδαγεϑῖ ἀρργοδοῦ ἴο ἴῃς ἢδπΊα 
15 Αἐγωξ, ἰοττηοσὶν Ταΐἠοθες, οἷοβε ἴο {πΠῸ ει ου ἢ γα 

οὗ {πε Τογάδη (αύοόονε). “ἄἴη-μδ-γδίλ," 5886. οἡ χὶί. 2. 
ΑἹΙ γᾶς οὗ ἴῃς ἴονῃ ἰ5 ἰοϑῖ, Ὀυΐ Κῆοθαὶ {πΠ|η1κ5 {Παᾶῖ 

 βδἴοοά ἴῃ [δε ρἱαίη οὗ (επηδϑαγείῃ, οἡ {πε ϑῇῆογε οἵ 
[6 Ιακε, νῇεγε ηον ϑίδηδβ [ες λακμ-"αμιγοά. ἙΟΥ͂ 
ἃ βἱονίηρ ἀεβουρίίοη οὐ [ῃς ρΡ]αίῃ 566 ]οβερῇ,, δε 
᾿Ἱμά,, εἰ. κ΄, ὅ. 

γεν. Ἢ ΜΗ ̓3.-ἀκᾶ- τα (τοὰ φαγί), υηκηονη, 

Ὀυΐ ροβϑίθὶν ας οἰ “4. ἄγημα, 1.6. τεά-ἢξδά, οὐ τῇ 

ηογίῃ οὗ ϑαίεὰ (Κορίηβοη, 16. 'δ5., Ρ. ὅρ ; ΚπορΡε]). ἡ 
“ ἀᾷ-ἄ-γιᾶλ," αϊδτίηος Ομ [6 - απηδῇ ἴῃ νεῖ. 20, 

Ρεγἢδρ5 [6 πηοάεγῃ Δ᾽ αγεί, Ὀεΐνψεθη ΑΚΚα (ΡιοΪ 6 π1415) 

δηά [6 πού επὰ οὗ ἴῃ6 ὅεα οἵ (δ]1|6ς6, αηα δρουῖ 
εἰρῃξ πὴῦ]ϊε5 95.5.Ὲ, οὔ ϑαίεὰ (Βοβίηβοη, 2826. ΚΑ 6ς., 
11. 78). [{ 5ἴδηαθβ οἡ ἃ ὈοϊΪά βριγ οὗ ἴῃς (δ τ! θδη 
ΑΠΈΠΘΡδηοη, δηὰ ἰ5 δυρροβεά ὃν ϑίδηϊεν ἴο Ὀ6 [88 
“οἷν σοἱ μῤορ ὦ ἀξ" (Μαῖϊ. ν. 14; 51,. απαά δαί, 
Ρ. 420); υϊ αἴονε γαπλαγίςβ ἐπαῖ, (πουρῆ [86 5ροί (8 
ἀἰβε συ 5ῃς4 Ὁν ἃ νεῖν ον τον, οοῃπηπιδηηρ οἠΘ 
οὗ [ῃ6 τηοβί εχίεηϑδίναε νίεννβ ἰη 411 Ῥαϊεβείης (ΟΡ. 
Ρ. 78), δῃηὰ δηϑνεογίηρσ ρεγίεοιν ἴο {6 πᾶῖῆς οὗ 
Καπηδῆ, γεῖ [6 ν᾽ ]Π]ὰρὲ οὗ Βδηγδῇ ἰΐβειγ 5 οἡ τῆς 
Ιονεῦ δίορε οὗ [ες 81]}} (5 πλ ἘΠ᾽ 8 Βιό. 1) 1εΐ., νοὶ]. 11. 
Ρ. 1000). “Ολᾶ-ἰδδνγ," 5εῈ οἡ Χί. 1ἱ.Ἅ 

ψεῦ. 37.- Οδιαλδεἦ" (ϑαηῃοίιδιν), ποῖ ἴο Ἢ σοη- 
[ουηἀ δα νι (Πα ἴῃ χίϊ. 22 (5ε6 ποΐε). [{ 15 οδ]᾽εὰ 
Ος-ἀΠεβῃ- ΝΑρΡἢϊα] ((ἢ86 Ὠοπιε οὗ Βαζδκ, ᾿υᾶρε5 ἱν. 
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6, το; Ψᾶβ5 Ἴσδρίιγεὰ ὃν Τίρίδίῃ-ῬΊΊΘοοσγ (2 Κίηρϑ 
Χν. 29) ; πον ΑΚ ακές, ἴεῇ στῇ }] 65 ποσίῃ οὗ δαίεά, δπά 

ίουΓ, ἴο ἴῃς πογίῃ-ψεϑῖ οὗ [ῆὴ6 ὑρρεῦ ραζΐ οὗ τς 
5684 οὕ Μείοῃῃ. “"᾿,4αλ-γδ. ἢ," αἰδιίηος ἔγοπι ἰῃδΐ ἴῃ 

ο ΧΙ. 4. Αρραϑζεηίζὶν [ἢ ρῥγεϑεῃΐ νη]!]αρε, Υὐαΐεσ. ὍΤῇῃδ 
το]δίνα ροϑί[ίοη 15 ϑυίϊζαὶςθ, δηά ἴῃς ἰεϊίεγϑ “Τ᾿ " δηὰ 
“Δ οἴξεη ἰηϊεγομδηρεά (ας Εαρίογ. ξηρά, τ88 1). 
ΟΞ ρμ- (λᾶ- δδν" (ἰουαπίαίη οὗ [π6 ν]]Πᾶρε οὗ [8 ἔξηςεά 
ΡΪΔς6), ρσόρδθὶν “425 ἢ ασηρ, βϑουῖῃ οἵ Κδπιδῃ. 

γεν. 38.-.-“ ὔΥγ- δη" (ρίαςβ οἵ τεγγοσ), ὑπκποόνῃ, 
᾿ ἘΠΟΟΡἢ ΡοβϑιΪν γανήῃ, ἴο (ῃ6. ψεϑδὲ οὗ [κε Μεζοτη 

(ατονο). “Μχρλ-ἀἀέ-᾿ ΕΖ (τονγεῖ οἵ (04), οοπ]δοταγεά 
Ὀν βοπια ἴο θὲ {πε βϑᾶπηεῈ δ8 αράᾳφία (Μαῖξ. χν. 30), 
οἡ [ες 364 οὗ (δ[ες (ϑίβδηϊεν, δ25. σϑπαὶ δ αί., Ὁ. 382, 

οί 2), 8ηά πον {6 ψτγείοῃεὰ νἱ]αρε εἰς )72)άθέ 
(ΕοΡ., 86. ΜΚ 65., 1. 396, 397); Ὀαῖ 85 1ῃϊ5 5116 ννου]ά 

δ6 οιι546 ἴῃς δηοϊθεηΐ ᾿ἰπλϊἴ5 οἱ Ναρῇῃζαι!, δηά νη 
[Πο56 οὗ Ζερθυίυη, ατονς ννου]ά γαΐῃεγ ἰἀθητν [ἴ ψ ΠΏ 
ΤΠ μ,)οαοί οα ΝΝαάν ΚΚογκεγδῇ, ἢξὰγ Υαγῇη, εἰσρῃξ πλ1165 
ἄτα εαϑὲ οἵ ἴδε Βαϑ-θη- Ναίκυγαῃ (9οα]α Τυτίογιμ). 
« (ίδ-γδηε" (ἀενοίεά, 5δογβά), ροβϑίδὶν Ζήγαζ, ἃ ον 
[611 ψ Πἢ ταΐῃ5, Ρεΐνψεεη Βα δὴ Νακβυγδῃ δηά {πὸ 

Τ,Κκὲ Μεγοπῖ, πεὰῦ γαγμ (ατονθ). “2 6ιλ- ἅ-μαϊΛ": 
. (Ὠουβε οὗ γεέϑροῆβε, οὔ ες), δοοογαΐηρ ἴο Ευδβεδῖιβ 

δηαά ΤἸεγοηῆς (Οποήμαςί.) ἃ νι!]ᾶρεὲ οα]]εὰ Βαίδηεα, 
δθθη τηΐϊθ5 δαϑί οὗ ζϑβαγθα, Ὀυΐ ἡοΐ ἀϊβοονογδοϊα. 

“Βόι-“ἀδογρεδελ," ἀἰϊδιιηςΐ, οὗ σουζβε, ἔγοπι ἐΠδΐ ἰη πιά δῇ 
(Χν. 10), δῃὰ ἰγοπὶ παῖ οἡ ἴῃῆ6 Ὀοζάεγ οἱ 155δοῇδγ 
(νεγ. 22), θαΐ {ἢς 5ἰἴῖδ. υηκηόονη. Νείζμεγ ἔτογῃ [ἢ15 
[οτίγεϑϑ, ηοῦ ἴγογη Βειἢ-δηδίῃ, οουἹὰ Νδρῃϊῖα]! εἐχροὶ 

[Ὡ6 Οδηδδηίΐζεβ (Ἰπάρεβ ἱ. 33). ὍΤῇε τοί] πυθοσγ᾽ οὗ 
τοννη5 ρίνεη ἴῃ [ἢϊ5 νϑύβε, νὶΖ., δἰχίθβη, ἄοβϑβ ηοί ἴδ] ν 

ψῖἢ [6 πυπλθοζ, νῖΖ., ὨἸϊπείδθη, πιεηςοηδα τη [ἢ6 [158 
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(νεῖβ. 35-38). Ργορδθϊν δοΐηβθ Ὡδιη65 δῖα τηϊβϑίηρ,, 

ἴον Κατγίδη οἵ Καὶ") αϊμαίτ, [πουρὰ πχεπεϊοηθα ἴῃ ΧΧΙί. 
22, ἀπά ἰη 1 (ἤτοη. νὶ. 61 (76), 15. ποῖ ἰουηά ἴῃ [Π6 ᾿ 

1151, 

ΨΈΚΞΒ. 40-48.----7ριλογίίαγε οΥΓ ΄λάαη (Ἰυαάρε, 
άεη. ΧΧΧ. 6). 

Πηδη ννᾶ5 οννῇ Ὀγοίμεογ ἴο Νδρῇῃίαδι!, ν ἢ οἢ τηὰν 6 
ἃ Τεάβοη ἴοσ δῖβ θείηρ πεγα τηεπίϊοηεα αἴίεγ Ηΐτη, 
ὉΠ|685. ἰξ Ὀ6 ἴῃ δηιϊοἰραϊίοη οὗ ἢἷς οσσυργίηρ αἴζεγ- 
νναΓά5. ἃ πογίβεγη ροβίτίοη (νεγ. 47). Ηἰβ ἱπῃεπδηςε 
νν 85 5Π141|6 γ΄ ἴῇδη (ῃδῖ οἵ δὴν οἵ [πδ οἵδεγ {γ065, Ὀυΐ, 
Ὀεϊηρ᾽ πιδίηϊν ἴῃ [86 βῃ ῬηδΙ ἢ, ννὰ5 οης οἵ ἴῃς τηοϑδὲ. 
εχ ]ς ἴῃ Ῥαϊθϑίϊηθ. Ηδτζα [5 τουνῇβ οἠΪν αύα δηϊπΊο- 
ταῖϊεα, Ὀεδοδιιθα ἰἰ5 Ὀουπαάδγίεϑ ψεῦα ἀείεγηληθα Ὀγ 
{Ποβ6 οὗ {π6 πείρῃρουγίηρ ἐτρα5 οὔ Ἐρῆἢγαίηι, [π4ῃ, 
δηά Βεη͵δηίη, αδἰγεδάν αἀδθβοσιρεά. Οὐ [15 ἴονῃβ 
βανεδὶ ψνεῦα ἴακβη ουὖζἱ οἵ Ερῃγαίπι δηά 844. 

Ψει. 41.-- Ζ:.ὅγο- ἀλ" ρὰ “᾿᾽Ες.-14- δὲ," 566 χν. 33. 
«᾽)γ-σἀδιγεδελ" (εἰϊν οὗ τῆς 511ηὴ), οδεὰ αἷϑδο Βείῃ- 
ΞΘ ΠΊ659ἢ, χν. 10. 

γεγ. 42.---“ δλᾶ- ἅ-ἰἀὁ-δἦμ" (“ ρίαςς οἵ ἔοχε, οἴ Ὁ 
ΟΠ ἰϑαγ-ϑῆμπαὶ, χν. 28, δῃαᾶ τ6 ἱποϊάθηΐ τεοογά θά ἰη 
]υάρε5 χν. 4), πιοε οἴϊβη νγ τε 5ῃδ᾽ δἰ δίπι (1 Κίηρϑ 
ἵν. 9; ]πάραϑ ἱ, 35); [Π6 ἱπμαθδίζδηΐϊβ 566πὶ ἴο δᾶνβε 
Ὀδεη Το] ]εἀ Θηδδὶοηϊίες (2 54π|. Χ ΧΙ]. 32 ; 1 (ζγοη. 
ΧΙ. 33); ἴτοιῃ [ὃ τῆς Ταηϊξεβ σουἱά ποῖ εχρεὶ {πὰ 
ἙἘπηοτίίεβ ([υασοϑ 1. 35). 5116 ἀηκηόνη, θὰ πᾶν ὈᾺ 

ἴδαῖ οὗ ᾿Ξ εαξέμ, Ἰγίῃρ πεχὲ ἴο ϑυγᾶμ, [ἢ6 δποίεηϊ ἡ 
Τοῦ δὰ (ΚΟΡ,, δέδ. Κες., ατϑὲ δάϊε,, {Π., ΑΡρ., 120, δ). 
1 ἰ5 πηδητίοπθα ἱηάεεὰ Ὀγ Επβορίις5 δπὰ 7δγοπηα ἴῃ 

της Οπονιαςέ, (3:14), ἃ5. ἃ ἰαγρε ν]]Πᾶρα ἰπ. (ῃς ἀἰ5ιγίος 
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οὗ ϑεβραβίε (2.2., ϑατηδγία), αηὰ ἤδη Ἵδ δὰ 561 ρα; Ὀυΐ 

[Πεγ6 15. ἢῸ γεάβοῃ ἴο σοποϊυάδ πδΐ δὴν οὗ ἴῃς ἴοννῃϑ8 
οὗ τὴς Τδηϊΐοθ νοῦ παῖ ϑαπηαγία, ΠοσΓ οοια [6 

Ροϑιίίοη ἤούα δϑϑοίσηθα ἴο ϑῃθδ τ, νὶΖ,, Ὀεδΐνδεη 

1γϑοπΠΊ ἢ δηὰ ΑἸαίοη, Ὀδ. ἴῃιι5 δοσοιιηϊε ἃ ἔογ. (966 
Ατί. Όν ατονα οἡ “98 δδ) ᾽πὶ" ἰῃ ϑη) ἢ 5 816. 2216]. 
“,4.γγ-γα-ἐδη," 58εὲῈὲ χ' 12. “ γχά-ἰᾶλ᾽" (Βείρῃε, τί, πῦῃ, 
ἴο 5 .5ρ6η4), πιεηεἰοηθὰ ἴῃ 6 Οποριαςί. ἃ5 ᾿Ιεθλάν, 
Ῥυΐ ψιτῃου δὴν ἀεβοσίρίίοη οἵ ἱπάσαίίοη οἵ ροϑιζίοῃ. 
Ατοροοταΐηρ ἴο Κηοθεῖ, [Π6 ἢδπλε τΔΥ ῬΟΒ51:0]Υ ὈΕ6 ῥτγα- 
βεύνθα ἴῃ τῆς νΝνδαν Αἰδ δῇ, ννεϑδὲ οἵ Ὑᾶ]ο (Α]αίοῃ ; 
ἈοΡ., 4106. Κδο., ῬΡ. 143, 144); ὉὈυῖϊ Τιεαῖ, (οηάετ. 

Βιρροβδίβ (Π6 τι 4411 71η4 ἴῃ. τῆς ἰονν 8.115 ννεϑδὲ οὗ 
οι] 6 πὶ 85 ἃ ριό δ Ὀ]6 5:6. 

ψεγ. 4.3.---το "-ἰδη" (οδκΚ οἵ τεγείη1ἢ), ο4116 «ἃ ἘΠοη- 
ὈδιΠ-οῃδηδη (1 Κίηρϑ ἵν. 9), ρΡεῦμαρβ δ 71, πθὰγ ΤΊηγ- 
Πδῖῃ (Κποθε!), ηδης οηεξα Ὁν Κοδίηβοη (βαέ, νοὶ. {1|., 
ΑΡΡ., Ρ. 120); Ὀαῖΐ, δοοογάϊησ ἴο ἰδ. (οηάετγ, 
ΡΓΟΌΔΌΪν (ἢ6 ρῥγεβεηΐ νίΠᾶρὲ 8621 ΕΠ ὴ (αι. Ἐαῤίον. 
Ἐμμά, 1881). “77ηπ-πα- ἄλλ, χν. το. “᾽1-γδρ," 
ΧΙΠ, 23. 

ψεῦ. 44.---“ ἘΔ. φέλ᾽" (“το νῇῃϊοῃ ἀοά 15 ἴδαγ, οὐ 

οδ]εοΐὶ οὗ ἔδαγ," τί. δΏΠ, ἀηυϑεά, ΑΥΑΡ. “ἴο ἴεασ ἢ), ἃ 

εἰν οἵ τῆς 1,ονίξεβ, ψγτίθη πρερις, ἃ 1,ονίτε οἰἐγ (κχί. " 
23); Δρρδγϑηῖν Δ 612: Ζιίξία ἴῃ τῃ6 ἐογγίίογυ οἵ δη. 
Ι͂η 1ῃς δῖ οἵ [ῃε ν]οϊογί65 οἵ ϑεηηδοῃεγ (“4 5ςγγίαη 
ΤΊξεονεγῖθς, ΡΌ. 302-55), ἴῃς “ ρ]αίη58. οἵ ΕἸτο κε ἢ ἢ ἀγα 

τηξδηπίοηδα ντἢ ἰοννη5 οὗ ἤδη. Τῆϊβ ἀρίεεβ ψ ἢ τῃ6 
δἰζυδιϊίοη οὗ ἴῃς πιοάδγῃ ν]]ασε (ῥαί. Ἐχῤίογ. μωρά, 
1881). “Οἱό- τη" (Ὠεῖρ τ), ἃ οἰζγ οὗ τῆς 1,ενίτ65 
(Χχί. 23), με! 4 ὃν τε ΡΠ. η65 ἴῃ {Π6 ἐαγὶν ἀἂγ5 οὗ 
{πὲ πιοηδύοῆν (1 Κίηρβ χν. 27, Χνΐ. 15); Ργοόρδθὶν 

[λ6 ργϑβϑεηῖ νι] ἰασε Αἰζόζξαλ, αἱ ἴῃς ἰοοῖ οἵ τῇς ἢ{|}}5 
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ΠραΓ γα. “ Τῶε 5ἰ1ὰδἰ]οη ἀρτεαϑ ἢ (ἢ6 σοηΐοχΕ 
(Ραΐί. Εαῤίον. ξιηρα, 1881). “ Δὰᾶ- ἅ-ἰἄϊλ, ἰοτιθεα Ὀγ 
Θοϊοδη (1 Κίηρϑ ἰχ. 18 ; 2 (ῇτσοη. νἱϊ!. 6); ποῖ ἔατ 
ἔγοσ (Ζεῦ ([}056ΡῈ,, “μέξφ., νιϊϊ., 6, ὃ 1). Ῥγορθδθὶν 
[π6 ργοβϑθηΐ ν]]ᾶραὲ δόία ἔμ, ἴῃ ἃ δ] !}140]6 ροϑιςοη νναϑί 
οἵ Βεοίμπογοη, δηά Ἴοζηπηδηάίηρσ ἰἢ6 τηδίη τοδαά ἴο 

7ἐγυβαίθηὶ (αί. ξαρώνγ. ξηεπα,, τ8δι, ἥαῤ, 5ξὮεει χίν.). 

νεῖ. 45.-- γηλήαλ᾽" (ργαῖβε), ποῖ τηρηϊὶοηθα ὉγῪ 
Επβοθίυ5 δηὰ εγοπηθ, ρεῦῆαρϑ ἰάδθηςοαὶ ψ ἢ 6(- 
γελμαϊγεί ἴῃ ἴῃ6 πεὶρῃρουτποοά οὗ 1γαἀὰ (1ἰγάάδ, 
Αεῖς ἰχ. 38), ρἰαςεά ἴῃ Νὴ ἀε Νεϊάθβ πὰρ βθνβη 
γα ]65 δαϑὲ οἵ [αῇδ, δαπὰ ἤνε πουύίῃ οὗ 1ωγαά ; 5εῈ 
ΕοΡ., διό. Κες., 111., 45). “Δ΄η6-.Β Ἔγᾶφ᾽" (“ 5οη5 οἵ 

Βεγαῖ, οἵ οὗ ΠΙρῃϊηϊηρ," ψῃείμεσ Ἰθδηΐϊΐζεβ οὐ δδγΪΥ 

βα.16γς ἀἰβροβϑεϑϑεα Ὁν {Πδηλ ἰ5 πη κηονη). ὅ.ΠΟ]Ζ 
(ΑΚ. Ρ. 256) νουϊά Ιἀφπεν 1 ψ ΠὩ τ[π6 ργεϑθηΐ 707:- 
“4 ὀγαῤ, ἴνγο τῇ 1165 ἔγοπὶ Υθηθ ἢ, Εβθῦίυ5 δπα τῃ6 

Ψυ]ρ. ἀϊνίάε [Π6 πᾶπιθ ἰπίο ἔννο, ἀπά {πε ἔογπηεῦ βᾶν5 
(μα Βαρακαΐ ννὰ5 ἃ νἱ]Πᾶρὲ πεὰγ Αζοίι5. “σάϊή- 
γζρῃ-»ιδρι" (ργθϑ8 οὗ [ῃ6 ροπιερταηδίο), δοσοσγάϊησ ἴο 
Ευβορίι5 (Οπορτας.)}) ἔννεῖνθ π11165 οἡ [ἢἣ6 τοδά [τοπὶ 
Ποϑροὶβ (γἀ4 44) ἴο ΕἸΘυ ΠΕγορο 5, ργοραθὶν ἤθᾶῦ 
ΤὨϊπαίθδῃ, αἰεσγνναγάβ σίνθση ἴο ἐπε Κομαίῃιϊς. 
Ι,ονίτ65 (ΧΧί. 24). 8116 υπάϊδοονεγεά, 

Με. 46.--- ,,26-1αγ- Υαάγ-φόρμ" ([ἢ6 νγαΐεγβ οὐ ρδ16- 
Ὧ655 ΟΥ̓ βΓΕαδηη655), υηκπόνψη, ας ἐῃ6 πεχέ πᾶπηε τηᾶν 
Ὀε ἃ οογγυρί τερειἴοη οὗ ἰ (ατονο). “27ἅ- Αἄφ-φό»" 
((ῇς {Ὠΐπηθδ85, γί. Ῥῇὴ, ἴο βργεδά ουἕξ ον Ὀεδίίησ, ἴθ 

τδῖα (πη, ἀκ5, 2.415.).. Τῇαε 5οἰζυδίίοη οὗ 7: 6 
Καζξεοῖέ ἈΡΡΘαΥβ. ϑυΐϊίδοϊθ, πού οἵ αῇδ, ἢδαγ {6 

. τηουτῇ οὗ τῆς γίνε Αὐ͵]εῇ. Ῥγορδῦὶν τἢ6 ϑδηγα 85 

Μεϊαγκοη ({ἰδὰῖ, (οηάεν, “καρ, 5βῃθεῖ χη). “Ἢ 
ἐλ6 δογάογ οὐδ αραϊμοὲ Υαῤἧδ᾽᾽ (Ὀδδυῖν) : Ἄαρβῃο ννᾶβ5 
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8 νεγν δηςίεηξ ΡῃΠΙ5ης ον, [πουρῇς Ὀγν {πὸ δηςίεηζβ 
ἴο Ὀ6 οἷάεγ ἴῆδη ἴτε ΕἸοοὰ (Ροτῃρ. “δία, ἱ. αι ; 

ΡΙΐην, 751. ΜΝιαΐ,, ν.. 13); ατεεῖς Ἰόππη, ἴῃς νε]}- 
Κπονη ροζγί οἱ Ραϊδοίίηε (2 (γοη. 11. 16; ΕΖτγα 111. 7 ; 
]οηδῃ 1. 3; Αοῖβ ἰχ. 36, χ. 8), οἴζεη πηεηϊζὶοηξά ἰη [ες 
Βοοῖκβ οὗ Μδοοαῦθεβ, δηπεχεά ὃν Ῥοΐῆρευν ἴο {Π6 

Ῥτονίπος οὗ ϑγγία (7οἙβερῃ., “μη Ἴῖφ., χῖν. 4, ὃ 4), Βαϊ 
τεβίογεα ὃν (εϑαῦ ἰο Ηντσοδηιϑ (χῖν. 10, ὃ 6). [1ἰ 
αἴζεγνναγάς θεσοαπλε ρατί οὗ Ηεγοα᾽ 5 Κιηρσάοηι (Χν. 7, 3) 
δηά [δὲ οἵ Ατομεΐδιιβ (χνίϊ 11, ὃ 4), οη Ψῃοβε ἀερο- 
δτοη 1 γενοσίεα ἴο ἴῃς ργονίηος οὗ ϑυσία. Ηδνίησ 
Ῥεεη ἀεβίγογεα ὃν (Ὁ. (εβίία5 (]}ΟὈβερῃ., δεῖ. πιά. 11. 
1 8, ὃ 10), 1 ννᾶ5 βι θϑεαυθηιν γερυῖ, δηά Ὀεσδπηα [η- 
[ἐϑίεα Ὀν [ενϑἢ ρίγαῖθς (ϑίγαρο, χνὶ., 759) ἰῇ σοηδο- 
αυεηοα οὗ ψῃϊοἢ ΜΝεβραβίδη ἰθνεῖϊεά τ ψ ἢ τῃς6 
στουηά, δηά εγεοϊθα ἃ σδηρ ἔπεσε ννῆεγε (ἢς.οἿἴ846] 
μδά Ῥδθη (Δεί. γε, 11. 9, δ 3,4). [{ ἀρρθϑαῖϑς, ῃον- 
Ἔνθσ, ἴῃδξ 4 ἢδν ἴοννηῃ ρσύδαάυδ!ν σργυησ πρΡ. ΤΠΘ 
πδπλς οὗ [Π6 ρίδοα ον 5 γαζα, ςοηϊαίηϊηρ ρου ἔουγ 
[πΠουβαηά ἱηπαδιίδηΐςσ, δημα 15 οοἰ εγαϊεα ἔογ [15 ρσύονθϑ 
δηΔ σαγάβηβ (58ε6. ϑίδῃϊεγβ δὲ, σπα βαί., Ὁ. 243, 
ῃοία ; ἢ. 256; Ἰποιηβθοηβ 7276 Ζαμα μα ζ6 βοοξ, 

Ρ. 511, εἴολ. 
ες. 47.--- Α "μα {ἦε δογαΐθνγ οΥ 116 505 97 724» τυϑϑ 

οἰ ,κο»ε ἐζε71," 1.5., Ὀαγοηά ἔπεηι, οὐ θεγοηά {πε ἰη- 
Ὠεγίΐδησς δ] οιεα ἴο ἤξτ ; οὗ. Μαβίυβ, “Τῆς ϑδηϊος 

οτηϊσταίθα Ῥεγοηά {παηλβοῖνεβ, 2.6., Ρανοηά {π6 ἱηπεγί- 

8Ππος ἰῃ ψῃίοῆ ἴππν νεῦα ἢγϑί ρἰδοεά ὃν τῆς ὨὈινίης 
Ιοΐ, αηά 5εῖ ουξ [ἢ δεδαίοῃ οἱ οἴπεσγ ροββϑεϑϑίοηβ" 90 
6 ΝΝνεῖίβ, Κο ει], αηά οἴμειβ. Το ίαςϊ παι [6  δη- 

[185 ψψοῦα ὑηδῦϊς ἴο ἜΧραὶ {πῆε6 Απιογίίεϑ, θὰ. νοῦς 
ἀτίνεη ὃν ἱπεπὶ ἰηΐο [Π6 τηουπίαϊηβ5. (Τ]υἀρε5 ἱ. 34), 
τνοι]Ἱὰ δοσουηΐ ἴον [ἢ15 επγὶρσταίίοη, ννϊοἢ, 85 νὰ σοδά 
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ἴῃ πάρα νη. 20, ἴοοῖκ ρῥἷδςοα ἰη [ἢς {πὶ οὗ 6 δο- 
ηἠδίῆδη, ἴΠ6 σταηάβοη οὗ Μόβε (5εε Καὶ οἡ υᾶρεϑ 
ΟΧν 1,30). “2 δι εἀδηι" (“ἃ Κίηά οἵἉ ργεοίοιιβ βίοης, 
(α65.) οδ!εά 1,45} (Τυρεβ χνϊ. 7, 27), ἢθὰγ ἴῃς 
τναϑΐογῃ βοῦγοα οὗ {π6 Τ] ογάδη, ἴουγ τη1]165 ἔγοπι ῬδηϊιπΊ, 

οΥΓ ξϑαίθβα ῬΒΠΙΡΡΙ. “Απμπᾶ εαἰδρα 7,εφλορε " δα» 
αὐίογ 176 παριδ," εἴς. (οἴ, Ππάρε8. χν. 20 1) : ΤὨς 
ηἡδῖης Πδη (}ἀρὲ) ἰ5. ργεβεγνεά ἰη {πμδὲ οἵ [ς ν] ρα 
“ Ζεί-εἰ- Κααϊ" (“ ταουῃά οὗἩ τῆς υάρε ἢ), νΐοῃ ποιν 
οσσυρίοϑ [15 ϑυρροβεά σία, δίς Τεγοροδηῖ 1. δεῖ ὰρ 
οης οὗ δί5 ροϊάδη οαἶνεβ (1 Κίπρϑ χίϊ. 29). Οη [δε 
αιαβίίοη οὗ [πε ἰἀεηξιν οὗ [15 δὴ ἢ [Παΐ ἴῃ αδη. 
Χίν. 14, 5886 Ατί. Ὀν αἴονε ἰῃπ δηλ τη 5 426. 2 Ζεΐ., 

ΡΡ. 386-7. 

ΨΈΒΞΒ. 49, 50.---Ππλεγηαλος 97 7οσλμα. 

νει. 40.----πῦῦ, ἤδγα, Ζ.φ. ΡΙεὶ, “ἴο σίῖνε ἴο θὲ ροϑ- 

56556 4 (οἴ, ΝυπΡ. χχχίν. 17,18). ἢν, “ αεοΟ» ΩἾ270᾽ 10 
2:ς ὁο7γ427.5." 

γεῖ. 50.--τἰ Αεογάξηρ 19 ἐΐε εργερεαπαῖ (τλου ἢ) 9 
“]ελοναᾷκ᾽" : ΤΠοΟΟΡῚ πο δχργθϑθ τηθηζίοη ἰ5 πλδάδ ἴῃ 
(ἢῆ6 Ῥεοηίαϊζειςοῆ οὗ [Πϊ5 οοπιηηδηά, ἰζ 15 ργόρδῦ]6 ἔγομη 

"90 ““Παίοβ.᾽᾽ οὐ “ αδἴοῃ," ν858 οδ]Ἱϑᾶ “" ῬΏΠΙΡΡΙ ᾽᾿ δἴίοσ [15 
σοπαμαϑδὶ ὈΥ ῬὮ1ΠΡ οὗ Μδοβάοῃ ; ““ΒυζΖαῃίϊιπη᾿᾿ ψὰ5 παπηϑᾶ 
“ἐ οηδίδη ΟΡ] Θ᾽ δἴζεγ (Ὁοηδβίδηίςηβ [πΠ6 ατοδῖ; δηᾶ ““}Ζδῃκια," 
ἴῃ δίοῖϊγ, μδᾶ 115 πδηθ ομαηρδϑᾶ ἴο ““Μαββϑηδ᾿᾽ Ὀγ ἴπ6ὸ Μο8- 
βϑηΐδηβ (Ηετοά., νἱϊ., 164). 16 Ὀτίθῇ δοοουηΐ ἴῃ [05}. Χὶχ. 47 
οὗ 4 ἰταῃϑδοίίοῃ δἰοαοασγναγάβ τότ {ΠΠ}Ὺ τοοοτσαβδα, ννὰ5 δαάορᾶ, 
ϑοοίξ {πΠ6 σοτηπηοηΐδίου {Π]1ηΚ5, ἴο οομηρίεῖα ἴη6 ἀδβοσιρίίοη οὗ 
1ὴ6 ᾿πμουϊΐδποθ δ ἰθηρίὶηῃ Ροββϑθϑβθα ὈΥ ἴπε {δὲ οὗ Ὠδῃ. 
ῬτΟΌΔΟΪΥ {πε ονεηΐ οσουττγρα Βοοη δἴϊζογ {Π6 ἀδβδίῃ οἵ Τοβῆυδ, 
δῃᾶ (86 δἀάδιίίοη ἴο ἴμ6 παγγαῖϊνε τϊρῃΐ, ἢ6 θαᾶγ8, ἢανθ Ὀθθῃ 
πιαᾶβ ΌΥ Ῥῃϊηθῆδβ (Ἰυἄρε8 χχ. 28). [1ἴ 15 ποῖ ῥτόθδῦ]ε ἰΠαὶ 
[06 ΔοϊαίτΥ οὗ ΜΙιοδὴ δηᾶ οὗ ἴπ6ὸ [ϑδηϊίθβ. νου αν Ὀθθη 
οοῃηϊνοα δἱ ΌΥ [οβϑῃυδ. ὶ ᾿ 
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7οϑῇ. χίν. 6 τῃδῖ ἰξ ννὰβ σίνεη δἱ πε ϑδηλς {ἰπ|6 85 (ἢ 6 
οοπητηδη ταϑρεοϊϊηρς Ο(δὶερ. Μοάεβίν δηὰ αἰβίη- 
(εγεϑίεάηθβϑβ τῆᾶν ἢανα Κερί Τοϑῆσα ἔγοπὶ οἰαἰπγίηρ Πἰ5 
ἱπῃεγίίδησε βοοηθσ. “ 72»-πἄϊ- δι γἄολ" (“ ἃ ροτγίίοῃ 
ονεῦ δηά δϑονε, (65.,ὄ Ζδ6χ., ΡΡ. 595, 868), ς4|1εἅ ἰη 
Ἰυάρεβ 11. ο Τἰπιπδίῃ-μαγαβ. (ρογείοη οὐ ἴῃ 5ιη),0 
Ὀδσδιι56, σὰν 6 ΒΑΌΡΙ5, ἃ γεργαϑθηϊδίςοη οὗ {πε βιη 
νὰ5 οαγνεὰ οὐ 7οϑῆυδ5 ἰοη ἴῃ πΊΕΠΊΟΥΥ οὗ τῆς 
τηίγαοϊα οὔ αἰθεοη (7οϑἢ. χ. 12); πουρῃ οἴμεῖβ (45 
Εὐγϑί, ἴ. 442) ἱπίεγργεξῖ Ὁβεγεβ 85. “οἷἶαν," δηά 
τοϊατίηρ ἴο [86 πδίιγε οἱ {ἢε 501] ; ψ 16 οἴ πεῖβ ἀραὶ 
(45 Ἐνν8]4) σοηϑίάδγ ἴξ δὴ εἴζογ, ννῃ οἢ ἄγοβα ἔγοπὶ 8 

{ταῃηϑροϑίτίοη οὗ ἰεϊῖετβι Τῇ Ψυϊρ., ὅγυ., Ασὐδῦ., δπά 
βανοσαὶ Ηθρ. Μ9595., τεδαά δϑεγδοῇ, δ5 1 Τοβῇ, χίχ. 50. 
1 [5 ἀεβογίθεά ἴῃ ]οϑῇ. χχίν. 30 85 Ὀείηρ ἴῃ Μουπί 
Ἐρῃγαίπ), οἡ ἴῃ6 πογίῇ 5:46 οἵ [ἢ6 ὮΠ]Ὶ δαϑῇ ; (5 

7οβῆπα τεσεϊνεά, κα (δ]θῦ, δὴ ἰπῃογϊζδησα δηλ ἢΐ5 
ον ἰρ6. Τῇδ οἰἴα Ὧ45 Ὀθεη βϑιρροβϑά ἴο ε΄ νῇεγο 

πον βἰαπάς Ζ7ὀηοῖ, οἷἱχ το θ5 ψεϑί οὗ ΤΠ ηθἢ, δηά 
Δρους ϑενοηΐθεθη πλῖ]65 πογίῃ οὗ [εδγιϑαΐθη (τ. ΕἸῚ 
ΘΩΉ 5 16, ὅασγα, 1843), Ὀυὰΐ ἴογ ἃ ἰδίεγ νίϑνν 566 
Ὠοΐας οἡ Χχίν. 30. 

ψέετ. 5 1.--ἰΟρροἐμδἼονι.---Τ ες Ὁ Ὀείογα ΠΙΘ ἰβ ἃ βρη 
οὗ [6 σεηίτίνε, ννηϊςἢ 15 υδϑά ἴο ἀνοϊά ἴῃς γτερϑε το 
οὗ 186 Ἄσοηῃβίτιιο. 5ἴαίε (οἴ, χίν. 1). “75π δλζίοι ὀεγόγε 
716 1ογα" οἴ. κνῖϊ. το. ΠΩΒ, δῇ δάνογρ δςοιι5. οὗ ραςς 
(δ ττ8, 1). 

1 ῬΟΒΒΙΌΪΥ, ΒουΤΈν συ, ἔμ γα 185. ἃ γϑίδσθηοθ ἤδθτα ἴο {πῸ {7τ]πὶ 
ΠΟ 7Οοβυδ ἴῃ Νυμη. ΧΧν. 21 15 Ὀϊδᾶθη ἴο σοηβα]. Τῇδί 
Ψ6 τϑδα ποῖ ἴῃ (ῃ15 Ὀοοκ οὗ 815 ἀοϊπρ' 50 οἢ οἵδε οσοδϑίοῃβ 15 

Θχρ δἰ ηθα ὈΥ [πε ἴδοϊ ἴμαὶ μΒ6 δᾶ δἰτγτθδαγν γεοεϊνεᾶ ἀϊγθοιοη8 
ἴῃ 1πΠο586 σοτητηδῃᾶβ σοῦ Οοά Πδᾶ ρίνοη ἴο Μόοβεβ, ψῇοβϑα 
τηϊηἰδίθσ 6 885; 566, 6.39., 1. 7, Ν11.. 35, Χὶ. 15. 
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ΓΗΑΡΤΕΚΝ ΧΧ. 

“2ρῥοϊηζμεμέ 977 1756 5115 ΟἸος ο7 Κεζίε. 

ψεγ. 1.-τΓῷΠΕ6 νογά ἽΞ)] σοηποδοίίηρ [5 σπαρίθγ 

ἢ [ῃς ρτγεσεάϊησ σῆονϑθ παΐ {15 δρροϊηϊτηεηΐ οὗ 
[ῃς οἰτ[65 οὗ τείιρε ἴοοκ ρίασε ἱπηπηβάϊδίεϊν δἴζεγ {με 
Δἰ]οἰτηθεηΐ οὗ {Πε ᾿ἰδηά. 

ψεῖ. 2.-τῦρρ ἢ), “φίνε (1.2., ἀρροίηϊ) 2ῶὉ7 γοῖ." 

ὈΡΡ», ἀϑυ πὶ οὐ τείιρε, ϑερί. φυγαδεῖον φυγαδευτή- 
ριον καταφυγή, [το] ὉΌΡ, ἴο ἄγανν ἰοσείμοσ, ἴο σοη- 

ἱγαςΐ, ἴο ἄγανν 1π, δά ἔδησε ἴο τεςεῖνε (4 Πιρτνε ἴο 

ΟΠ 6561{), ἦφ. ΟΠμΑ] 4. οὔ. Τα δϑυ]απὶβ οὗ ἴπε ατεεκϑ 
8η64 Ἀοχηδη5, Δηα [Π6 βαηοίμπδγεϑ οὗ τπηεάϊεναὶ Εγορε, 

ΟΘΓΘ βοηθννῃαΐ δηδίοσοιβ ἴο {πε86 οἱ65 οἵ γεΐυρε, 
ῬὈυζ τῆς πηαίη. ἀἰβεϊποίοη ννὰ5 [πὲ [ῃς ἰαζίεγ ργοϊεοίεα 

οὐ τη 8415 το υππγόγιδα, [Π6 ἰογγηεσ οἰΐζθβη ἰγΓοτ 

τηογ 64, ρυηἰϑῃτηθης. ΑἹ [ἢ 58π16 {{π|ε, [ῃπ γεϑίγαϊηΐ 
Ριυΐ ἀροη [η)6 πηϊηϊθηίοηδὶ πηδη-ϑίανεσ Ὁν ἢἰβ5. σοη- 

Πηδπιεηΐ ἴο ἃ οἰΐν οἵ γεΐισα ϑαυβοίδηςίν ππαγκεά (οὐ 5 

ἀϊβαρρίονδὶ οἵ ἴῃς ϑίη οἵ Ὠοχηϊοιάθ, νν 116 τῃ6 ἐχετρ- 

τἴοη οἵ Πίπι ἔγοπὶ ἀδδίῃ τεπλρεγεα 1π5τ|66 νυν ἢ τησγονυ. 

“γλογοοῦ 7 φραΐο ἰο γοιε," 58εὲ Εχοά. χχί. 13; ΝαπΊΡ. 
χΧχν. 2,6, 13; Ἰθευΐ. ΧΙΧΟΊ, εἴς. 

ψετ. 3.-- 2, “ 21αΐ 126 εἰαγον τυΐο ζἠζίρί (ϑταϊτε ἢ) 
α 2έγδοῦ ὁγ »η5δίαξε 171 Τρηογαηοῦ 214») ἥξε," εἴς., ς. 

ἱ Ἴδοιίι5 ϑαγ8 (μαΐ ἴῃ {π6 {6 οὗ ΤΙΡογ5. ““ σσεραβοοθδί 
Οτξοαβθ ΡῈΓ υτῦ685 ᾿Ισοηζα δἴααθ ρα πα 5 ἀ5ὺ}8 ϑἰδίι θη! " 
σοΙΡ] Θδηΐυγ [ει 014 Ρ6551Π1|18 βϑυύν τ] στῇ ; Θοάθιη 500 51410 
ΟὈΦΟΥδίὶ δἄνογθιυπι ογεαϊοσθ 5 Βα ΒρΘο 4.6 ΟΔΡΙ411Ππὶ ΟΥ̓ ΠλΪΠῸ ΠῚ 
τεοθρίδραπίυσ. Νέξο υ]] τ 5415 νϑ] ἀπῇ Ἰπ ρου πῇ ογαΐ σοῦσ 
σΘηα15 βϑαϊοηΐθυθ ΡΟΡΪ ΠαρΊτα Πομλϊηυτη, αἱ ΟΘΓΘΙΟἢ 145 
Βεάμῃ, ργοίερθηίζϑ᾽ (1 δοϊΐ,, “4721., 111... 60). 

21 
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Ναπιρ. Χχχν. 15-24; ει. ΧΙΧ. 4-1|3, Ψψῃεγα τς 

ἀϊσιηστίοη Ὀεΐνεδη νὰ] ἀπά απ πίεητ.οηδὶ Ὠοπγοϊάα 
15. δοσιγαίεϊὶν ἄσαννη. ΠῚ, τοῦ ΠΥ, ἴο Ὀτεαῖὶς οὐ ἀδϑῇ 
ἴῃ ρίεοαϑβ, ἴο Κι]. πον, ἔγοσπι δ, ἴο οὐ, ἴο ρὸ δϑίγαν. 
Ὁ), “2εγ5071" ((65., 262., 4, ἢ ̓ ς 60). Ὁ1Π| μὰ, “ 26 
σνερρ 67 ΟἿ ὀίοοα ": . ὐχ, ἴγοτῃ ἢ “[ο τεἀθεπὶ, ρΡεγῆδρϑ 
Ὁ. ΠΕ ΠΔ 1] “[ρ ἀειηδηάδ ὕδοκ, δῃά ἤδπος “ἴο εχίη- 
οδίθ. ΑΑ5 {15 Ροοά τενεῆρε δηά γεάετηρίίοη οὗ δη 
πη Πετ δησα νγεῦα ἴΠη6 ἀπίν οὗ ἃ ἢξδαΐ γε δίϊνα, νὰ τησδηΐ 

αἶδο “οἠς πεαῦ οὗ Κίη " (Να ΠΡ. ν. 8 ; ον. Χχν. 25 ; 
Βα ΠῚ. 12). Τῆς ϑερί. Ἰηζεγρτγεῖβ γ ὁ ἀγχιστεύων 
τὸ αἷμα, “οπε ψῆο ὃν τίρῃεξ οὔ Κίπάγεά δνεηρεϑ 
ὈΙοοά,""} 

Ψεῦ. 4.-- Α πα ἦς τα ἥἴεε 19 μπὲ 977 ἐἤέδε οζΐξας, 
αηπα «ἠαί σίαρα αἱ 16 φημέγαηος 97 {ἦε ραΐε,᾽ εἴς. ΠΗΒ, 
566 Χίχ. 51. 7υᾶρεβ 54 ἰῃ [ε ραίε (θεῖ. χνί. 18). 
ἩΔΎ ΤΙΝ Ἴ3, “λα φῤραᾷξ ἤξς τυογαῖς,᾽ 1.6., ρΙοαα 5 

σαι56 (οἴ. 2 54π|. χίχ. 30 [ΗΠ 0.]; Ῥδαϊπὶ Ἵχχν. καὶ ; 
]6τ. χι. 1). ΒΡ, “ ἀπχα ἐλΐον «ἀκα έ γεοοῖυο 17, 11. 
50.4}} σδίῃεγ Ὠϊπὶ: ΤΠη6 νοῦ ἤδῦα ἱπΠ1ρΡ]165 “ ἴο τγεοεῖνα 
ὉΠΔεγ ομδ᾽5 σᾶῦε δηα ρτγοίεοζἊοη ᾿ (οἴ. ευΐ. χχΙϊ. 2 ; 
Ῥϑαϊπὶ χχν!!. 10). Τμαε πηεδδηίηρ 15, [Πδῖ, ἱπιπγηεα ! ίεῖὶν 
Οἡ ἢῖ5 αὔῦίναὶ αἵ [ῆς οἱΐν, [ῆς Ἰυπᾶρσαβ βῃου]α ἰηνεϑί!- 
σαΐε ἢἰβ οᾶβε, δῃά {{ {πεγεὲ δρρεαγεά 2γζμᾶ γαοῖς 
στουηάβ ἔογ. Ὀεϊενίησ Ὠἰπὶ ἱηηοσεηῖ, ἢ6 5ῃποιἃ ὉὈς 
αἰοννεα ἴο γϑϑίάς ἰη τῆς οἷἵγν {Π] {πε ἐγίαὶ οοῖκ 'ρἴδσε 

Ῥείογε ἃ ἰαγρεγῦ {ΠΡ 1η4] (νεσ. 6). “λα ρῆνε 72 ἃ 
2μαεο," εἴς. : Αςοοταάϊηρ ἴο Μαϊπιοη65. 411 τῃς [ογίυ- 
εἰσῆς 1 εντ τοδὶ οἰεε5 μά τῃς ργίν!ερε οὗ ἀϑυϊυπι, Ὀαΐ 

ΕἾΠΕ ἀγχιστεὺς, Ὀεϊηρ πεατεδί οὗ Κίη, οου]Ἱᾶ ο]αὶπα {π6 ἰη- 
Ὠοτιΐδποθ, δηᾶ [Ππ5 ἀἸεγεά ἔτοτὶ {86 συγγενής, ἍΏΟ Ὦδα 
ΠΟ 500} οΪδὶπΊ, δηᾶ ἴγομη οἰκεῖοι, σοπποχίοῃβ ΟΥ̓ ΠΊΔΙΓΙΑΡΘ 
(Απλτοη] 5). 
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(ῃς οἱχ τείῖιρε οἱζΐ6δ5 ννοῦε γεαυϊγεα ἴο τγεοεῖνα δηά 
ἸΙοάρε [6 ποηγίοίάς σταίουϑὶν (( πιεῖ οὴ ΝΕ ΊΌ. 
ΧΧΧΥ.). 

᾿ ΝοΓ. 5.--Ξ-5) “απαὶ 17 (οἵ “νῆβδη ἢ), “σππΊιααε," 
ψυ!ρ. ΕΣ Π|., “ φτάση ἐΐεγ σἠαίέ πο σἤμέ τ, 1.6., 
56.4}} ποΐ ἀεἸίνεγ (οξ, συγκλείω, Ἐοτη. χὶ. 32 ; (ΔΙ. 
:|,.22), ΗΙΡὮ. Πιῖ. 

Ψ εν. 6.--ο μά ἦς σἦαζ ςἰαμά (Ο 4]. ἰπῆη. νίτῇ 
5.0) δογογε 1ζ6 εοηργεραίίοηι." ΠῚ, ἰτοπὶ Ἵν» “ἴο 
ΔΡΡοϊηΐ, δῦε πηθδηβ8 ἰῃ6 σοπρτεραίίοη οὗ εἰάεγς οὐ 
Ταργοϑϑηίαίζινεβ οὗ [6 ρξορὶβ ἰῃ ἃ οἰΐν. [{ βϑεηλβ 
[πα ἤδη [ἢς ἀνεηρσεῦ οἵ Ὀ]οοά δαγγνεα δ [ἢς οἰΐν οὗ 
τείιρε, δηά οἱαϊπηεά [ἢς τηδη-ϑαγεγ, τῆς Ἰαϊίοσ ννὰϑς 
Γαπηονβα ἴον ἐἰγίδὶ ἴο [ες σοηρστεσαίίοη ἴο νος ἢς 
Ῥεϊοηρσεά, οὐ ἴο {π6 ρίδοξ ννβείε ἴῃς ἀεεά δά Ῥεϑη 
σοπηηλ {6 ; δηὐ 1{ {Π6τ6 ἰἰ ννὰ5 ἀδοιάδα {πα {[Π6 ἀδοά 

νγὰ5 δοοίαδηΐαϊ, ἢ6 ννὰβ ἴαίκεαη ὕῬδοὸκ ἴο (6 οἱΐν οἵ 
ταίαρα, ψἤεγα ἢ6 νγὰ5 ἴο τεπιδαίη {11 (ἣς ἀδαίῃ οἵ {ῃς 
ὨΙρΉ-Ρτίεσὲ (580 Καὶ). Τῇὲε Πιίρῃ-ρυεθι, ννῆο ννᾶς 
δηοϊηϊοα ψΠΠ (ἢ6 ΒοΙγν οἱ] (ΝΠΙΡ. ΧΧχν. 25), ννὰ8. ἃ 
ἴγρε οἵ Ὁμηϑί, δηα 15 ἀδδίῇ πᾶν ἢανε θδεη γτεραγάθά 
45 ἰγρίοαδὶ οὗ [πὲ οἵ (μηδέ, νῇο “τγουρῇ τῆς Εξαγηδ] 

ΟΡΙΓΙΕ οἤγεαά Η! πλ561{ ψιΠπουϊ σροῖ ἰο αοα" (ΗΦὉ. 
ΙΧ. 14). ΤΉ Ϊ5, {πεγείογθ, πᾶν ὄχρίαίη Ὦν τς [{]] 

εχρίίίοη οἵ [ἢ6 τηδη-ϑἰανοῦβ σα] ννὰ5 σοηπεοίθά 
ἢ τῃς ΒΙρῃ-ρτί ες ἀθδίῃ. 

γεύ. 7.-Ἡ Έρ), “ «πα ἐΐεγν εογδεοῦ αἱδα," 1.6., 58εῖ ἀρατγί 
85 ἰοῦ ἃ ἢοΐν ρυζροβε. ζὉ8ῃε οἰξίεβ. οὗ τεΐιρο, Βείησ 
ΤΙ ,ντς4] οἰτ165, ννεῦε τεραγάθα 85 ρϑβου]ίἝαγιν {πε ρτο- 
Ρεγίυ οὕ αοά. “οε- ἀλοεῖ," 8εεῈὲ οῃἡ χίχ. 37. 23, ΠΕ, 
“ἐμ ἐλε εἰγομῖί," ϑερῖ. ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ; ἴμε πᾶπης 
ΔΡΡΙ 165 εῦε ἴο [ἢς 5π|4}1 οἰγουΐϊέ οὗ σοπηΐγν ἀγουηά 

(ὁς-ἀΠεϑβῇ, ἰπ νος ψεγε αἰϊεγνγαγάβ [ῃ6 ἱννοηΐγν οἱτἰ65 
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σίνεη ὈΚ ϑοϊοζηοῃ ἴο Ηίγαῃ (1 Κίηρϑ ἴχ. 11ὲ.. Αἴὰ 
Ιαῖεγ ρεγίοά ἀδ.166 επηργδοεα ἢεὲ νος οἵ ἴῃ6 
πογίμεγηῃ ρϑτί οὗ Ραϊεϑίίηθ. [Ι͂ἢ 158. νὶ]. 23 ((χ. 1) 1 
15 οδ θα ὉΝ3Π ΩΣ οἡ δοοουηΐξ οὗ [ῃ6 τῆδην (εηΐ]ες5 

ἴῃετα (οἶς. Μαῖί. ἱν. 15). “7}κ5 ον! Μαῤῥίμαί": 
Ναπιεά πονῆογε εἶδα ἴη [ῃ6 ΒΙΡ16. Τα πιουηΐαϊηουϑ 
ἀϊδίγιοὶ ψ μι ἢ ἰογπιθα τῆς οἢίεῖ ροϊίοη οὗ [πε ἰεογτγὶ- 
ἴοτν οὗ Ναρῃτθαι!, δηϑυννεσίησ το Μουηΐ ἘΡρἤτγαίμη 1ἢ 

τῆς σεηΐτγεα, αηά Μουηΐ πα δῇ [ἢ {πε σουτῃ οὗ Ῥδ]θϑίηα. 

ΤἼϊς τηοιιηϊδίηοι!5 αἰ ςίγιςῖ, [ῃ6 τηοάσγη δε αα- Βεςὀαγαΐ, 

ΟΥ̓ “δηά οὗ ροοά {4 ηρ5,᾽ σοηΐαίϊη5 βοῦς οὗ ἴῃς γηοϑί 
Βεδυὰ] σσεηεγν δηά ἐογί] 6 501] ἰη Ῥαϊδϑίίης (Ροσίεγ, 
3263). “ δἀεεξεηε" : 1ῃᾳ 16 ςσεηΐγε οὗ [Πε ἰαηά (566 
οη χνὶϊ. 7). “ Οἵγγαζη-᾿ 41 γόα᾽ ευὐλιεΐ ἐς Οὐἰεδάγονι," ἴῃ 
[Π6 βουίῃ (5ες χ. 3, χίν. 15). “ὙΠ, “πὶ ἐδέ 1017}: 17] 

ἀἰείγιοί οΓ γιάαλ," οἴ. κὶ. 21. 
Ψεγ. 8 (οἴ. Ἰδειῖ. ἱν. 41-43).--- 15. τερειτοη 15 

Ποῖα τηϑάθ ἴο σοπηρίεῖα ἴῃ6 παγγαῖϊνα ; 50 ἰῃ χἰΐ αι, 

εἴς., [ὴς δοσοουηΐ οὗ [ἴῃς οοπαιεϑὶ οὗ τη6 ἰαηά 15 τϑ - 
Ρεδίεά, δηά τῃδΐ οὗ 115 αἰνίϑσίοη οἡ ἴῃς εαϑί οἵ ογάδῃ 

ἴῃ ΧΙ. 8, εἴο. “2ε-:5 67" (οἴ. Τεαῖ, ἵν. 43), ϑ5ερί. 
Βοσόρ, ποῖ αἰδοονοτεά ; ργοθα Ιν πε 58π16 85 τῃ8 
Βοβού οὔ 1 Μδϑςοςσ.ν. 36. ὩΣ, 566 χιίϊ. 9. “Ααποίζ 

τη στ σα, Ἰἀδητπεα ψ ἢ “ Καπιδίῃ- ΜΙ͂ΖΡΕἢ " (ΧΗ. 
26). “Οδίδη" ((ὀϊᾷη, 9“), οἷ. ευῖ. ἱν. 43 : Α-- 

σοτάϊηρ ἴο Επιβεριι5 (Οποριαςί.) ἃ νεῖν ἰαῦρε νι] αρα 
ἴη Βαΐδηφθα. [1{ εν! ἀδηῖν σανε [15 ΠΔπ|εὲ ἴο {δε α15- 
ἰγτῖοΐ (δι !δηἰς5, εαϑί οὐ ἴῆ6ς δεὰ οὗ δ]1ες (7]᾿Οβερῇ,, 
“4 π|φ., νἱϊϊ. 2, ὃ 3, δηά Δεί,, γιά. ἰ., 4, ὃ 4. Τμε 
ὑνοσαὰ 15 ΓΕσοΟρΡΉ 564 [η [ἢ6 ρῥγεβεηΐ 2)αμέαῃ, ταετὶοηθα 

Ὀν Βυτοκδαγαΐί (53 )21,χζα, Ρ. 286), 8ἃ5 οίνίηρ πδπὶὲ ἴο ἃ 

αϊϑίσγιοϊ ᾿γίησ εαϑδί οὗ {πε 1ακε οὗ ΤΙθογδβ. 
Τἤ656 οἰἴ165 οἱ τεΐαρε οἡ Ὀοζὰ (ἢς6 51465 οὗ ᾿ογάδῃ 
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ἍΕΓΘ 50 οἰζυδλξεά τας [6 ἀϊδίδηςς ἔγοηλ οὔθ ἴο [ἢ6 

Ὠσχί ννὰβ δροιυΐ δἰχίν πλ]ε5. Αναν, οἵ οοηνεηϊεηξ 
ΤοΔά, ννὰ8 ργεραγεά, {μαὲ {πεν πλὶρῃς ΡῈ γεαοῃβα Ὁν 
ἴῃ6 πηδη-ϑἰαγεῦ ψ ἢ στεαῖεσ ὄχρεαϊίοη (ϑες [ευῖ. 
ΧΙΧ, 3), ἀηα [Π6 ΒΑΡΡΙ5 5ὰν (πδΐ δἱ {πΠῈ6Ὸ ογοβϑ8 τοδάβ.. 
Ῥοϑίβ ννεσῦε ογδοϊθα, ννῃίοῃ ροϊηϊεά {πὲ ννὰν ἴο {ῃ ΘΠ], 

ΔηἋ Ῥοτα τῆς ἰηϑογίριίοη “ Κείαρε, Ἀεῖιρε. Ζζ8ῃε 
(ἀεπΊαγα 850 ποίίσεβ {μαὲ {ΠῸὶ οἰτἰε5. οἡ δδοῇ 5ἰ4ς οὗ 
ἴῃ6 ]ογάδη ψεγε Ὡρδύΐν ορροϑβίϊε εαοῇ οἴπεσ, ἰη δ8ο- 

σογάδησα τ τῆς αἰτεσίίοη ἴο ἀϊνίἀε [Π6 ἰαηα ἰηΐο 
[τες ραγίβ (Ὀδυῖ. χίχ. 3; Βοδηά, 11., Ρ. 662). 

Μοῦ. 9.- πη ἐν, ποῖ, ἂἃ5. ΚιπΊΟὮΙ, “τρεὲ5 οοη- 
στεραίοηΐβ, 2.6., οἰτί65. ῇσγε ἰῃ6 τηξη-ϑανθῖθ 6 ΓῈ 

σαῖμεγεα τορείῃοσ, πού, 85 (65. (141.), “ατϑεὲ8. δ5ν]}}," 

Ῥυϊ “ οἰτἰε5 οὗ δρροϊηΐπιθηΐ, τόσ Ἵ", ἴο δρροϊηΐ (οἴ. 

Ομ ᾳ]ά., δερῖ,, Ψυὶρ., δηὰά Ατὰ0.). “«“μπαὶ 707 1ἦξ 
οἴγαηρε7," εἴς. (ο. Νυ ΠΡ. χχχν. 15). ὰ [5 {τδηϑὶδίεα 
᾿προσήλυτος Ὁν ἴῃε ϑερί. πη Ῥοίἢ ρίδσεβ, που ρ ἢ ἴῃ 
[1561 1 ἀεηοίεϑβ βἰπιρὶν ομὲ ΨῆΟ ἰυτη5. 5146 ἔγοπὶ ἢ 15 

Οὐ σουηΓΥ ἴο δῖ4α ἰῃ ἃ ἰογείρηῃ ἰδηά. 
ΤῈ 5 σεηεγα!ν συ ρροβθά {πᾶΐ ἴῃς οἰτίε5. οἵ γεΐαρε, 

Ρεϑίάεβ Ρείηρ ἱπίεη θα ἴο 6 ἃ οπεςοῖ οἡ ἴΠ6 δηοϊθδηΐ 
ουβίομι οὗ δοοά τενεηρε, ννῃϊσἢ 511} ρύθνα1}5 ἴη ἴΠῈ 
Εαϑβῖ, ννεῦαε αἷθδο ἰγρίοδὶ οἵ (ῃηγϑῖ ; δῃά, νψμείῃοῦ 
ἀεβίρῃηβα ἴο ΡῈ 80 οἵὐἵ ποῖ, ἴμεν γεπηδγκαοὶν {Πυ5ἴγαῖθ 
[ῃ6 βεοιγιν νῃ] ἢ 15 οηἷν ἴο θὲ Πδά ὃν Ὀε]!εῖ ἴῃ ΗΪπὰ 
(5εε δι, Ζεοῇ. 1Χ. 12 ; Ηδῇ. νί. τὃ ; Εοηι. νι]. 1}. 
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(ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΧΙ. 

Αῥοϊηένεοη 07 ΟΥΠος γ 1ῴο ῥγίοείς απά Ζευϊίε5.} 

ψέεῖβ. 1-3 (ϑρπμαπά 97 “ἦς Ζουΐΐος ἐλαΐ ΟἹ165 σλομέα 
φ αϑροίρηεα ἰο 1}46771).----- ατ. 1.-- ΔΝ ἢ, 566. οἡ 
χίν 1. Τῆῖβ δρρ]ἰςαίίοη οἡ {πε ρατί οὗ {πε οἢίεῖβ οὗ 
{ῃ6 1ιον[65 566 πὶ5 ἴο ἤανα Ὀδθη τηδάθ, ποΐ Ὀδοδι5ε 

{πε οἰδίπη5 οὗ {πε 1,αντῖε5 δά δἰ[Πποσγίο Ὀθθη ονογὶοοϊςεά 
((ἰνίη), θαΐ Ῥεσδιιϑα πον ἴμ6 διϊίηρ {ἰπ|6 πδα σοπλε 
ἴον αϑϑογίίησ ἴπεη}. 

Δεῖ. 2.-- 7ᾳ 116 ἰαπαὶ 97, (απϑπασρ": Νοῖ δάάεά ἴο 

ἀΙβηρσυ 5 τῆς ΘΒΠΟΝ πεγα πιεητ οηδα ἔγοπὶ δὴν οἴπεγ 
εἷἵν οἵ ἴῃς 584π16 ὩδπΊε, Ὀυὲ ἴῃ Δ᾽] ϑίοη ἴο {π6 Ἰειίεσ οὗ 

[πῈ ἰηϑίπισ!οἢ5 σίνεη Ὀγ τς 1, ογά ἴο Μοβεβ ἴῃ ΝΠ. 
ΧΧΧίν, 20, ΧΧΧν. 10. “μλοναΐ εογωμαπάεα," εἴς, 

εἴ. Νυμρ. χχχν. 1-8. ΟΡ, 566 οἡ Χίν. 4. 
νοῦ. 3.--.-ξ]1 νουἹά φεεη ἔγσγοη Νυπρ. χΧχχν. 6 ἰῃδΐ 

[ῃ6 οἷ[ε5 ψῃϊοἢ πὰ Ῥεϑεη δρροϊηϊεα 85 οἰτ[65 οὗ 

τεῖιρθ ννεῦε ἢγϑί δϑϑίρηεα το [πε 1,ονίΐεβ, δηα ἰμαΐ 
αἰζεγνγαγάβ νεῦα δά ἀδα ἴο {πεπὶ [ογίγν -ῖννο οἴποσ οἰ 165. 
ΤῊϊ5 αἰδιθυτίοη οὗ ἴῃς 1 ονίῖεβ δηηοηρ [6 τεϑὲ οὗ 
6 {|065 ννᾶ5 ἃ ννίϑδε δηΐ πλϑγοῖδι] τεασιϊ]δίίοη, ἔογ {πι15 

.ᾺΑ ]Ἰἰδὲ οὗ ἴπε86 οἰτ165 15. δῖϑο ρίνθη ἴῃ 1 (ῆτοῃ. νὶ., ΒΟΉ 
αἴ 5 1ἢ ΤΔηΥ Γαβρθοίβ ἔγοτῃ ἰΠδΐ ἴῃ {Π15 σμαρίοσ. ΤΠδ ἀ]5- 
ΟΥΘΡΔΏΟΥ ΤΔΥ, Ὠούθνοσ, 6 δοοοιηίρα ἴοσγ ρδγνγ ἔγοιῃη (ῃ6 
ΒΡΙΠΡΊΩΡ ὕρ, ἴῃ οσουγδα οὗ {{π|6, οὗ πον, δΔηα ἀἰβδρρϑᾶζγαῆοθ 
οἵ οἱά, ἴον ; τίν ἔγοπὶ σΠΔΠΡῸΒ 1 ΠΘΙΏ65 ; ΔΠη4 ΡΔΙΓΥ ἔγοτη 
ἴδυϊον τεδάϊηρβ. Μοζθϑονθσ, {πουρὴ (86 ὨυΡΕΙ οὗ οἱτ165 
τη ]οηθα ἴῃ 1 (ἤτοη. ν]. 15. ΟἿΪΥ 42, γεῖ ἴῃ νεῦβ. 6ο- 63 (ΗΘ. 
45-47) ᾿ξ 15 δίδίβα ἰῃδὶ [6 σὨ!] ἄτγθη οὗ Αδγοη τγτϑοοὶνϑᾶ 12, δηᾶ 
1η6 τοδὶ οἵ [86 Κοβδίῃϊίεβ τὸ; ἴῃ6 (ὐθσβῃοηϊίθβ 13 ; δῃᾶ {Π6 

. Μογατγίίθ8 12 οἱτ165 ; 8)δηά, {Ππογοΐοσγο, ἴῃ 411 [ποτ τηυδὶ αν Ὀθθη 
48 οἸ{165, ἃ5 βίαϊβα ἴῃ Τοβῇ. Χχὶ. 41. 
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[ῃ6 Ρεβορῖε οοι]ά εαϑιὶν γεϑοῦί ἴο ἔπε πῇ 8ἃ5 {πεῖ δυϊῃου- 
ἰ5εά ἰηϑίγαςίοτβ ἴῃ γε! ρίοη, ἀπά τῆογε Ἔβρεοία!ν ἴποβε 
νν ῆο μαά ἢξκξά ἴο ἃ οἷν οὗ τείΐυσε νουϊά ἤᾶνε ἴδε 
Ὀεηεῆὶ οἵ 5ρίγίααὶ] δαάπιχοηϊοη, ἰηδίγυοσίίοη, δηά 
σογη(οτί. ; 

Δεῖ. 4-8.--ἰὴ (ἢ656 νεῖβδοβ. νὰ ἤδνα δὴ δοςοιηΐ 

οὗ τῆς πιῆ ροῦ οὗ οἰζ65 δϑϑίρηβα ἴο τῆς (ἢτες στγεαΐ 
Ὀγαησῆοθς οὗ [ῃ6 {{|0ὲῈ οὗ [,ἐνΐ, δοσογάϊηρσ ἴο {πεὶγ τα- 

βρεοῖζίνα δι }165,  ΠΠ Ἔβρεοῖδὶ τηεηΐίοη οὗ ἴΠ6 πὰ ογ 
αϑϑίρηεα ἴο ἴπε6 ρῥγίεϑδίβ, ῇο νψεγε οὗ τῆε Κοβμαδιῃϊςε 
Ὀγδηςσῇ (νεσ. 4). 

ἡ Μεγ. 4.-.--.θ.ὠὌἍ 2 7226. ,2αγιζἶες ο7 1ζ6 Ο' λαϊλείες" : ΤὮσδβε 
ΜΕΓΘ [ῃ6 ἰαπλ]65 οὗ Ατγηγαηλ, ἰζῇαγ, ΗἩθργοη, δηά 

Ὀ.221ε] (Εχοά. ν!. 18), οὗ ψῃοἢ τπαΐ οἵ Απιγαπὶ ννᾶ5 
ϑυΡαϊνςἀ ἰηἴο [ῃς ἀδοοεπηάδηϊς οἵ Μοϑβθβ δηά Αδζοῃ. 
Το {πε ἰἰπε οἵ ἴμε ἰαίζεγ Ῥεϊοηρεά τῆς ργιβϑιῃοοά 
(ΝΌΠΊΡ. χνηΐ. 1-7), δηά ἴο {πε πὶ νεγα δϑοοίσηεξά τΠϊτγίεθη 
οἰτἴ65 οἷἱ οὗ (ἢς {γρ65 οὗ [πάδῃ, ϑδίπιεοη, ἂδπά Βεη]ᾶ- 

τηΐη ; (ἀοα ἀοιθίεθς ονογεγυ]ηρ [η6 δἰ] οἰπχθηΐ, βίηοα 
Ὀν {πε ροϑιί[οη οὗ ἴμοβε οἱζἰε5 ἴ[ῃ6 ρῥγεδιμοοά ννου]ά 
Ὀδ6 εϑίδο 5 εα ἡδαγ τἢ6 Γπΐαζα ΤΕΠΊρΙΕ δἱ [δγιϑα] τ). 
Ήδηοα, ἴοο, αἴζεσγ (ἢς τενοὶὲ οἵ 1ϑγδεῖ, (ἢς ργίεϑιῃοοά 

Δηα δυϊπογίϑεα ννοσϑῆϊρ νου ἢδίιγα!]ν τεηγαίη τη τῃ 6 
{065 οἵ ΠπἀΔἢ δηὰ Βεη͵απλίη (2 (ἤτγοη. χΐ. 9-1 2). 
Το {πε ορ]εοσίίοη {παξ [Ὠἰγίθεη οἱτ65 νεγα ἴοο πήδην 
ἴογ {6 πυροῦ οὗ Αδγοη᾿β ἀεβοεηάδηϊβ δἱ [ἢ ]15 {{π|6, 

1 45 θεδὴ ννε]] ροϊηϊοα οἷἱἦ͵ Ὀν εἰ] δπά οἴμεγϑ, (δὲ 
πε ἀρροϊηϊπηεηΐϊ ἸοοκΚεά ἰογνγασζγά ἴο τῆς ἔμξαγε ἰποῦθδϑε 
οἱ ἴμοβε ἀεβδοεηάδηΐβ ; [ἢδΐ αἰγεδάν πεν ψεῦε ππγησ- 
ΓΟΙ5, ϑδίηπθςα Αδίοῃ δὲ {πε {{π|Ὸ6 οὗ [6 Ὄχοάιι νν85 

εἰσῃίγ- γε γεϑαῖβ οἷά, δῃὰ ἢϊ5 ἀδϑοεηάδηΐϊβ τιϊρῇϊ 
Ὦανςα εηΐεγεα ὑροη [Π6 ἰουγίῃ σεηεγαϊίοη βόνθη γϑδύβ 

αἴζεγ ᾿ἰ5 ἀδαίῃ : αἰ8οὸ [6 οἰζίεϑ. ψνεσῦε 5ῃ14}}, ποΐ εχ- 
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οἰ ιϑίνεὶν ᾿ππαριτεα ὃν ον 65, ἀηα την οὗ {πεπὶ 511} 
ἴῃ ἴῃΠ6 Παηάβ οὔ ἴῆε (δηδδηϊζεβυ ΑἸπιοβέ {πΠ6Ὸ βϑ8π)ε 
ΤΕΡΙΥ 15 ΔΡΡ] σα ]εῈ ἴο {πῸ ϑἰπηαγ οὈ]εοϊίοη [μ4ὲ τῆς 

81π} ἰοΐδ] οὗ {π6Ὸ 1 ονὶτε5, νῖΖ., ἐνεηίν-τῆγεα ἐπουϑαηά, 
αΙ]ά ποῖ Γααιίγα [ῃ6 δἱ]οϊπηεηΐξ ἴο ἴῃ6πὶ οὗ 50 τδην 85 
[οτν-εἰσῃξ οἰτ[65. 

ψού. 5.-- 716 γεδέ οὗ 16 5σοης ο7) Ο΄ λαΐλ," 1ε., [ῆοβα 

ΨΠηΠῸ ψεῖα βρήπηρ ἔοπὶ Μοβεβ, [ζῇαγ, Ἡδργοη, δηά 
[}2Ζίε]. ὍΤῇε τερε]]!οη οὗ [Π6 ποη- θα ν ρογίίοῃ οὗ 
{πΠ6 Οὐδ 65 δα τεϑυ]τεα ἴῃ [Π6 αἰπιλίηυξίοη οὗ {πεῖτ 

πυηλθοῖϑ, οἵ. ΝΟ ΠΊΌ. 1. 27 ψ  Ναιῦ. χΧχνὶ. 57, εἴο,, 
δΔηα ἤδηςε ἴδῃ οἰ 5 βυῆοσδα ἴον {Πεπη. 

ψείβ. 909-19 (δῖε ο,Γ, τ. ΟἸες ἀδοῖρησα ἰο {ἦε 
᾿γίοσίς᾽ τ, τη κακαί αἀπαὶ δ1ηισοῦ, νεῖβ. 9-τό, Με 
ΟἸδοΣ, 2, ἦβμ Δερ)α»η,, νεῖβ. 17-19, Δ 047 ΟἸῆδς ᾿ 
7οίαί, 1 ἀλγίφεγλ ((Ἴ1166).-----Ἄ7 τ, 0.----τὸλ ρν, “ογο εαἰῤς ἢ: 
ΤὭε ἱπάεϊζεγ. 3γά ρϑίβ. (δ 137, 3). 

ψ τ. 10.---ῖς 30 ὍπῸ, ἴῃς ποπιίηδεϊνα 15 εἰῖπεσ “δε 
οἰτ[65,᾿ ΘΌΡΡΙ 6 ἰγοτη ἰῆς [ογπλοῦ νεῦϑε, οὐ “τῆς ἰοι; 

ΒΌΡΡΙεα ἔγσοτῃ ἴῃ6 ραγεηςΠεϑὶβ δ της εηα οἵ (ἢϊ5 νεῦϑβα. 
Πρ Ν η, “γε, δῇ δάν., τῆς δποίεης ἔογπι, θυῖ πλοῦς 

οοτηπλοηϊν νυ τ6η ΠΟΝ Ἵ, 45 ἴῃ της τηδγρίη. 
Ψψεῦ. 11.- 7226 εἱέν 97, ̓ “44γχα᾽," εἴς., 5ε6 οἡ χίν. 15. 

ΡΤ, ΤΊΟΓΘ. ΘΟΙΏΓΊΟΙΪΥ γοδά 201, Χν. 13. 

Δ εύ. 12.--- διμέ ἐΐε ποίας... ἐΐεγ ραν το Καίδόλ᾽": 
Τῃ χῖν. 13,14, ἣξ 15 οἷἱΪν 8414 ἴο ἢᾶνε τεςεϊνεά {τὲ 

οἰΐν, Ὀυς ἔγοπι [15 νεῦϑε ννὲ ἰεαγῃ ἰπαΐ ἢθ σανα ὑρ ἰῃς 
οἷϊν ἴο (6 1,Θν65, θυξ γτεϊδίηεα [Πς εἰ ἀ5. δηά νδ]ΐενϑβ 
Ὀεϊοησίηρ ἴο ἰΐ, ἀχοερί ἢ6 πδοδϑϑαῦν ραβίαγασα δγοιπά 

{πΠ6 οἷΐν ἴογ τῆς οδίι]α οἵ [ἢε Τιενιῖεβ (5σεα ΝΡ. 
ΧΧχν. 2). Ἦδεηπος ΚΟΙΙ ἰηΐογϑ ἰδὲ ῃοθ6 ψῆο {ΠΠ|64 
{πΠ656 Πεάβ. ᾿ἰνεὰ αἷβδο ἴῃ {με 1 ἐν τἰςαὶ] ον, δηά (Παΐ. 
ἴῃς ,ον[ῖ65 δά οηἷἱν οογΐδιη ἀνε!!! ηρϑ δϑϑίρηδα ἐμδτη 
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ἴῃ 1ἴ, ψ ΒΙΟἢ  ννεῦα {Πα6ῖγ 1Π8|16ηΔ40]6 ρῬτοροσίν (νι, 

Χχν. 32-34). 
Ψεῖ. 13.-- Οἰοδ[-γδη, ἐΐ οἦέν 97 γεέρε," εἴς. (οἴ 

Ι (ῇτοη. νὶ. 57, Αὐἴῇ. ψεγβ.) : Τῆς ψογάϑ “20 δε," ἴῃ- 
βεγίεα ὃν [ἴῃς Α. Νείϑ. θείογα “τε οἵἵν, εἴς., αὔε ποῖ 

ἴη ἴπ6 οὔρίηδὶ. Ομερῃς-τγδη ννὰβ αἰγεδαν ἃ οεἰΐν οἵ 
τείιρε (5ε6 Χχ. 7, δηα ποῖε οἡ νεΐ. 3 ἀρονε). Οη [ἢς 

ννογάϑ ηη22φ- ἑαΐ πα γο-ἰδε εἶ, 5ε6Ὲ χχ. 2,,. “δηὀης-παΐ," 
ἴῃ [6 Ἰον]δηά (Χ. 29, χν. 42). 

ψεῖβ. 14,15 (ΤΠ οἱτε5 μετα τηθης οηδά ννεγα ἴῃ (ἢ6 

τιουηΐδίηοι5 ἀ!ϑίγιοῖ οὗ πάῃ, χν. 48-51).-- δῦ, 15. 
-- οὐἀδ- ἐδ," νυιτῖδη (ΠΠ]δη τ (ἤτοη. νὶἱ. 4323, ΔΙΝ. 58. 

εν. 16.----“ ᾽,3.-γὴη." (Χν. 32), δ]]οζε ἴο δϑίπιθοῃ 
(ΧΙκΧ. 7), ἴῃ ρΡίαςε οἵ νῇῃϊοῃ ἰ5 ἰουηά ᾿Α5ῆδη, ἃ οἰΐν ἢ. 
1ῃ6 Ἰον]δηά οὗ Τυἄδῃ (χν. 42 ; 1 (ἤτοη. νί. 44 [597])}. 

Μ ΠΙΟἢ 15 ργορϑῦὶν [Π6 σογεοΐ γεδάϊηρ (Κ 6). “γκπμι- 
1αἦ, ἴῃ τς 81] σουπίγν (5ε6 χν. 5.5), οπηϊτεα ἴῃ 
1 (τοη. νὶ. 44 (59). “δέ --Ἴοησεῖ," οὐ [6 πογίπεγη 

Ὀοιιηάατν οὐ Ππάδῃ (Χν. 10). “Οπέ 97) Ζἤοδε ἕευο 
ἐγτόθς," νῖζ. Ππιάδἢ δηὰ ϑ᾽πιθοη (νεῖ. 9). 

ψείβ. 117-19 ((ζίεος ο7 ἐἤε ᾿γίοείς τη 1ζ6 1γδε οὗ 
ΜΒε»)47,291).----γεῦ, 17.---. Οστόἧ- δη." (οτητεὰ ἰπ 
(ἤτγοη. νὶ. 45 [60]}, 5865. οὔ ἰχ. 3. “Οε-ὄλα᾽᾽; 
ΧΥΤΙ. 24. ; 

ψ εν. 18.--. ᾿3:-μπα-ἐλόδίλ᾽" (ροβ51:0}ν “βἼοῇοςϑ ἢ), δῃὰ 
“,Α4δνιδη" (ΠΙαΐηρ-Ρ Ια 6), νυτίθη ᾿Α1-16-πηείῆ, 1 
(Ὦγτοη. νὶ. 45 (60), αἴ ποῖ ἔουπά ἰη πε 15ὲ οὗ Βεη- 

Ἰδτηἶτε οἱτ65 (Χχνη!. 21-28), ρΡεγῆαρϑ Ῥεΐηρ οπλτεα 85 
οὗ {Π|||6Θ ἱπηρογίδησθ Απδίποιἢ νὰβ (6 Ὀἰγρίαςος 
οὗ {Π6 ργορῆεΐξ Ϊεγεγιίδῃ (7 6ζ. ἰ. 1), δηὰ Ἐπ] μὲσ ΑΡί- 
αἴμαῦ νγὰ5 Ῥδηϑηθα Ὀν ϑοϊογηοη (1 Κίηρϑ 11. 26). 1 
5. ηἢον 4πάΐα, αὈουϊ ἰἤγεθ οὔ ἔουγ πιο ΝΙΝ. οὗ 

]εγαβαίεαι (ΚοΡ., δεὲό. Κορ. ἱ, 437-8). ᾿ΑΙπίοη ἰβ 
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ππκηονηῃ, Ὀιυΐ 15 Ροβϑὶδὶν ΑἸπῖς, αρουξ ἃ πλ116 πούίἢ- 
εαϑί οὗ Απᾶϊία (ατονε). 

νεῖβ. 20-26 (716 ΟἸϊ2ε5 οΓ 1ζε Λῇο"- γεν Ο΄ἦα- 
ἐψίες, υἱδ., ον ονι Ἐρ΄λγαϊζρε, νεῦβ. 20-22, ρα 7027 
)»ο»» αη, νεῦβ. 23, 24, αρμα ἑενο 7,»,ο»ε  ͵251-.7 α"αδεἤ, 

νεῖ. 25. Ζοίαϊ, 72» ΟἸδέε5).---- εν. 20.--- Τῆς Ὁ Ῥεΐοτε 
ΓΊΠΒΨΙ τηεδὴ5 “845 ἴο " (Κοββηῃ).), οὐ ἤθε ἢ 51), 
ἀδηοῖεβ ροββϑεβϑβϑίοῃ, δηά [ἢ6 1 Ῥείογα "1" 85 [86 ἴογοςε 
οἵ “4͵5ο. Ἐὸογ {με οοηδίγασίίοη ΜΙ ἃ ροίυγαὶ ποηλί- 
Ὠδίϊνα 566 οὐ Χν. 4. 

νεῖ. 21.--- δάφελσηε," χνι!.7. “(Ἃτ-267,᾽ Χ.33,Χνΐ. 3. 

 εῦ. 22.----“ Οεδλ-ίδα γήρηι᾽" (“ ἴννο Ὦδαρϑ," ἔγοῃι 3}, 
ἴο οοἸΪθοῦ), πηκηονη. [Ι{ 5 τεδά ὙΥοσ-ῃ  ᾽δ 
(“ ραϊμεγεά ὃν τῆς ρεορὶςε, ἔτοπι ὮΨ δηά ΠΡ, ἴο οοἹ]- 
Ιεςῦ), τ (ῇγοῃ, νὶ. 5.3 (68), ργοθδῦὶν δηοίμεσγ πᾶπὶε ἴοσ 
τῆς 58πη)6 ρἷδος, δηα ποίΐ ἴο Ὀ6 σοηίοιπαάεα νἱἢ Υοα4- 

Π  8πὶ ἰῇ νεῦ. 34. [1{ νουἹά ββετ (ϑαγϑ ατονε) ἔτοπὴ 
Ι Κίηρϑ ἱν. 12 ἴο ἢᾶνα Ὀεδη δ {Π6 εχίγεηα εϑί οἵ [6 
{ΠΡ06 οὗ Ερῃτγαίπι (Ατί. “}οΚηδαπη," 1 Θ πη 5. 2) 2εΐ. ο7 
{ἦε βὲδέδ). Τίσδυϊ. (οπάεγ βυρρεϑίβ Ζ εἰ “δ Καδῆς (ἃ 
παπηα τγϑαϊοα! ν ἰἀοηζίοα] νὰ ΚΙΡΖαίηλ), πεαὰγ Βείμεὶ, 
8ἃ5 ἃ ποῖ ἱπηροϑϑίθὶς οἰῖθ. “.διἰἤς-οἱο-γομ," ΜὨδίθεΓ 
ὉΡΡΕΓ οὐ ἰοννοσ, οὔ Ὀοΐῇ, 15 ποΐ βἰδαίεα (56εε χ. 10). 

Ψεῖβ. 23, 24.--- η τἢς ἔουγ οἰ([65 ἤθε ἡδηηεα 566 

ΧΙΧ. 42-45. Τα ἵψὸ ἴῃ νεῖ. 23, νῖΖ., ᾿ΕἸαὐ᾽ δηά 

αΙΡ- δῆ, ἀγα ποῖ τηδηίϊοηδά τη 1 (Ὦτοη. νἱ. 5 3 (60). 
Ψεγ. 25.-- Ομ 97 16 κα ἐγηδο 977 ες: Παμαςσοί," 

“Ζα-κμαξά, νυϊτίθη Τα-᾽ 4- Πα Κἢ (Χίϊ. 21): [πϑἰδδά οὗ 
ἴ νὰ βηά ᾿Α-πεῦ 1ὶη τ (ἤτγοῃ. νὶ. 5 (70), εν θην 
δῇ εἴγοῦ (Κ ε1]). “σαΐξ᾿-γίγριη02" (ΧΙΧ. 45), Ρυΐ ἴη 
1 Οἤτοῃ. νὶ. κα αὶ (70), Ὀυβ, νη τέθη ὈρὉ3) (1οϑῇ. χνί!:. 
11), ἴῃς σοττγεςΐ γεδαϊηρ, δοοογάϊηρ ἴο Κὶ οἱ], ψο (Π1η}(5 
[μ4ἰ (δι ῃ-τ πηγηοη τᾶν πᾶνε ογερὶ ᾿πΐο (πε ἰαχέ ἰγοῃ) 
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(ῃ6 ργεοδάϊηρ νεῦβϑε ; γεῖ (δίῃ-γ πτηοη 15 ἴῃ γεδαάϊηρσ 
ἴῃ ἴῃς Ψυϊρ., 5γγ., Αὐδρ., δηά (ῇμαϊά, Ταγρ. Ῥοδβϑιθὶν 
τῆς ἴοννῃ δά Ὀοίῃ ἡδηλε8. 

Νεῖβ. 27-33 (ΟἸζίος 97 ἐἤς Οεγςλμρητίος ; Ζ7Τοίαί, 
7 ιγίδερ (Ἴ2165).-τ-τζετ. 27 (γορε 1616 αζ. Τγεδε οὗ 
“ἥαπαδεεζ τη βαςλαρ),.---“ Οδ-ἰη," 5866 χχ. 8. “ 8΄6})- 
2γαζ," οοῃίγαςξ, ἴῃ τῆς ΗδςΌ. ἔγοπι ΠΡ Π3 (50 ΝΜ ποτ), 
δη4, {Πεγεΐοσγε, ἃ5 ἢ οἰζεη [4115 αὐνᾶυ, υὑπαάουδίςεαϊνΥ 

1ῃ6 584πΊ6 45 ἴπε6ὸ Αϑῃϊαγοίῃ οὗ Ορ (χίϊ. 4, ἰχ. 10) ; 50 
1 ἰ5 ννγ τε ἰπ 1 (ἤτοη. νὶ. 56 (71). 

ψεῖϑ. 28, 29 (ἢ γον ἐῴᾷς 7γεδε ο7 7155 αεἤαγ).----- εἰ. 28. 
---- Ο͵ε-γδη," 3ε6ὲ χίχ. 2ο. “ἜὌρα-ὀζίγαζἧ," ΧΙΧ. 12. 

γετ. 29.--“ γαγ-ηῆ λ" δὰ “᾿Ξ ημ-ραρ-ηδη," ΧΙΧ. 21 
(ποίε). 

Δ εῖβ. 30, 321 (δ ῦγοηε {ζ 7 γεε 97) .4.5}67).-----Ίετ. 30. 
-- 23:1: ἦ- αἱ 5366 χίχ. 26; ντχιίίζθη Μ 58καὶ, τ (ῇτσγοη. 

νΙ. ὅ9 (74. “᾿“36ἠ-αδη, Ῥεγθαρθ ἴῃ 6 ϑ8δπ|6 85 
ἜΡῃἢ-τγδη (χίχ. 28). 

Νεῦ. 31.---. (ὐεέςφαϊλ, χῖχ. 25. “Δαλόδῆ;, χιχ. 
28 ; 1 (ἤτοη. νί. 60 (75). 

ψεῦ. 32 (ἔγον»ι ἐζε 7 γε ο7 ΝΙαρἠῥϊαξ,,.---- Οε-ἀλεςἦ 
μι} σαΐ" οἴ. κίχ. 37, Χκ. 7. “Ολα»-» δι -δγ,᾽ 5366 
Ὠοΐδ οὔ χίχ. 35. “ Οαγ-ίαρ," δῷὸό οὔϑβοϊεῖε ἀιι] [ογη 

(ςοηέγας, ἔγοπ 11) 2) οὗ ΠῚ, ἔοσγ ννῃϊοἢ οσουγβ [Π6 Ἰαΐοῦ 
ἴογπι, ὈΠΣῚ (Όνο οἰτίε5), 1 ΓὉἤγοη. νἱ. 61 (76) ; οἴ, ἸΠΞ 

(2 Κίηρϑ νὶ. 13), σοηΐγας, ἔγοτη ΤῚ (αεη. κα χνίϊ. 17). 
1 5 ποῖ πιεηζοηθα δηηοηρ ἴῃὴ6 οἱζίε5. οὔ Νρῆέίαδί! 

(χίχ. 35, εἴς.), θα ἰ5 δΘαρροβεά Ὀγ βοπὴε ἴο μὲ ἰάἀδηῖξίοδὶ 
ψ ΒΑΚΚαίη (χίχ. 35). Τα ἠδπΊ6 “ ἰβοδγίοίι " ἢδ5 
αἰθϑο θεθη ἀδγίνεα ἔτγοηὶ ἰϊ, (366 [86 Ατσί. οἡ “ 7485 ἢ 
1η ΘηΠ 5 }16. 2261... 

ἐ ΤῊ ρῥγϑροβίζοη ἴῃ ἴῃς Ηδῦτον ἤοσα ἱποϊυᾶθϑ [ῃ6 δγίοϊα, 
“η Ζ7ε 64111.᾽; 
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ψεῖς. 34-40 (τγαγίς ΟἸξίος : Τοίαί, Τειυεέυε (1265). 
---κεῖβ. 34, 35 (Ομὲέ 97 16. Ζγ1δε ο7 Ζεὔμζι471).---- ου. 
34.---- Υοφ-η ᾽ α79,," 566 Χίϊ. 22, ΧΙΧχ. 11; ἴῃ6 πη 15 

οπλίετεά ἴῃ τ (ἤτγοῃ. νἱ. 62 (77). “Οαγ-ἑαλ," ρῬεύμαρβ8 
ἴῃς Οαίίδῃ οἵ χίχ. τ :; οἰμεγινῖβα, {{Κὸ ΠΙπληδῇ (νεγ. 
25), ποΐ πηρηϊοηδά 1 1ἢ6 ἰἰ5ὲ οὗ Ζοριυ!]οηίίςα οἰζ65 ἴῃ 

ΧΙΧ. ΙΟ0-1ό, Πού 'ἰπ 1 (ἤζοη. νι. Κηορεὶ, ᾿πάδεα, 

δηά οἴπεῖα νου ἰἀαπεν Ὠιπιηδῇ ψιῖἢ ΕΙπηπηοη Οὐ 

ΚΙπητηοηο, ΧΙχΧ. 13:1 (ἤτγοη. νὶ. 62 (77), Ὀυΐ [6 
ἴαχὲ ἴῃ (τγοηΐοϊε5 1ἰ5 ἀπάἀουθίεαϊν σογγυρί, βίης τ 
τοοογάβ οὴἷν ἔννο Ὡδπῆεβ, Ἀἰπηηοη δηὰ Ταροῦ. 50 
ΚΕΙ͂]. 

Νεῦ. 35.--.-. ΔΛν»ω-λα-ἰᾳαί" χῖχ. τ; οπμίεα ἴῃ Σ 

(τοη. νὶ. 62 (77). 
Νεῖβ. 36, 37 (Ομὲέ οὗ τε 7 γι1δε " Δ διεΦ671).--τψ εὐ. 36. 

-- δε-:5 67, οἴ. ΧΧ. 8. Ἐογ τὰς {ἢτες οἴμοσ οἰ65 
5866. ΧΙ. 18. Ὑπουρῇ {μ686 νεῖβεβ (36, 37) δῖα 
οπλ τε ἴῃ δος Μ55. οἡ [εξ διίῃον οἵ ΚιπΊΟῆΙ 
δΔηἀ [ῃς σγεαῖεσ Μδϑούα, νεῖ ἴεν αὔε ἰουηά 1η 41} ἴῃς 

δησίεηξ νογϑίοῃϑβ, δΔηὦ ἰῃ οηθ ἢυηάγεα δηα ἐογίγ-τ-ηης 

Μθ5. ςοἰ!αϊεα ὃν Καηηίοοί, δηά 1 ἰογίν Ἵο δῖε ὃν 
)ε Βοβοὶ. ΑΪϑο, ᾿ἴ οὐτῖθά, [ἢς οἰἶθς5 οὗ (ῃς. Μογαγ- 

1165 ψοιϊά ποῖ Ὀὲ ἴννεῖνε δ5 οἰαϊβα ἴῃ νεύβ. 7, 40, ποῦ 

τῆς τοῖδ] παστοῦ οὗ (ῃς οἰ(65 οὗ τείισε [ογίγ-εισῃϊ, 5 

βίαϊεα ἰὴ νεῖ. 41. Ῥσγοῦδθϊὶν [Π6 οπλίβϑίοη ἄΓΌ56 ἔγοπὴ 
[Π6 οἰ πλΐαγ ἐπάϊηρ οὗ νοῦϑ. 35, 37. 

ψεγβ. 38, 39 [Νέεγβ. 36, 37, ἰῃ βοῆς ΗεἊρ. Μ595.] 

(Ομ 97, ἐλε 1γήῤε 97, Ο΄ααὶ).---- δύ. 3.8.---Ξ ἡ Καήποίδ 15 

(6) σή αἀλ᾽ (Χχ. 8), ο4Π1ε4 Βδιηδί-πλίζρεῃ (ΧΙ. 
26). “2Π7α-οὐδηπαγέηι" (ΧΕ 1. 26). 

᾿ σΌΟἢ αἰ ογθηοαβ ἴῃ ΨΓΠΙΠΡ ΟΥ ῬΓΟΠΟΌΠΟΙΪΠΡ ἃ ὨΔΠῚ6 816 
ποῖ ἀποοτηπηοη (οἴ. Εϑῃϊοιηοἢ δηᾶ Ἐβῃίεπιοῆ, χν. 50, ΧΧΙ. 14; 
Βδϑὶδῇ δηὰ Βαϊδῃ, χν. 29, χῖχ. 3). 
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ψεγ. 39.--  Οὐσελδδη," Χῖ. 17. “γα -ἰδόγ," ΧΙ. 
25. Τῇε νοχζὰ “55 Ρείογε Ὁ) 15 ογηϊ δὰ ἴῃ ἴῃς ϑυτ. 
δηά ΑτϑδΌῦ. νεῦϑ. ᾿ 

Ψεύ. 40 (38 ἰῃ 5δοπια Ηερ. Μ595.).-- -τἢς νογά “50 
(Αὐτῃ. Ν εῖβ.) ἴῃ τς ἢγϑὶ οἷδιιθα 15 ηοΐ ἰπ (ἢ Ηδερ,, 
δη4 ἴῃς οοπϑίπιοκίοη οὗ [Π6 οἶδιι56 15 ὑγοκεη. Ἐδηάογ 
(ῃ6 αϑὲ οἶαιιβα “πα ἐψε1γ οί τυᾶς ἱευεένε εἴ1165." 

Ψεῦ. 41 (39).---“ ΖΦ ογίν αηα ορἑ οἱζ16 5: Αςοοτάϊησ 
ἴο {π6 σοπηπηιαηά νη ]οἢ Πδα θεεη ρσίνεη (ΝΡ. ΧΧχν. 
7). Νοίς ἰδαΐ 48 -ΞΞ 12 Χ 4, δῃά ἔννεϊνε 15. βίρηϊῇῆ- 
οαηὶ οὗ τῆς (μάγοι (Κεν. νι]. 5 -8, χχί. 12, 14), δηά 

ἴουγ οὗ πηϊνεγβα!ν (566, 4.ρ., Κδν. νιῖ. 1, “ἴΟὰγ νι ηα 5, 
2.6., Μη 45 σουηϊηρ ΠΠῸΠῚ ἄνεσν αἰατγίον (οἷ. Τετ, χΙχ. 
26, 37; Ὠδη. νίϊ. 2). Ηξεηςς Βίϑῃορ Ννογάϑβινογίῃ 
ψΜ6}} τεηδγκ Ὠεγα, “ ΤῊ5. αἰβρείϑδίοη οἱ [(ἢς πλίηἰϑίσν 
οὗ ἰἢς δησίεης (Πυγοῆ ἰηἴο ἔννεϊνε {{π|65 ἔοι οἰ(165, ἰη 

411 τὴ6 {065 οἵ [λ6 ἱπῃεγιίδηςε οἵ [5γδεὶ, 1 οἢ ἐγρὶ- 
Πεα {πΠ6 νῃοΐΪες δαί τοσαγάεα ἃ5 ἃ (βδμαυγοῆ οἱ αοά, 

Ἔνδηρε  βεα Ὀγ οὴς δηᾶ [ες ϑαπιὸ (οβρεὶ, ννὰβ8 ρίο- 

δεῖς δπά ἤρυγαῖίνε οὗ {πε αἰ Ππδίοη οὗ [ῃ6 Αροβίοϊϊς 
Ομυγοῖ οὗ Ομ γίδὲ ἰηΐο 411 ραγίβ οἵ (ἢε νοῦ], [Τί 
τεργεβεηϊεα ἰἴ5. σδι μοί ον δηά [15 ἀροβίο! εἰν. ΤῊΘ 
τοῖιρε ρῥγονιἀεβα ἰη (ἢες οἰτ[65 οἱ γείισε, δοσεϑϑίθὶε ἴο 

, 8}} 1ϑγδε τος, τεργαβεηϊθα [6 οἠθ ἰδ! ἢ 1η (Πγϑῖ, τς 

{τὰς Κείαρε, ργεδοῃαα ἴο 4]] ; δηὰ ἴῃς αϊβιίοη οὗ {ΠῈ 

οἠβ ἐγίρθο, [πδΐ οὗ [ωἘνΐ, ἰξαοῃίηρ [Π6 δαπια γα. ἰη 

411 ρατγίβ οὗ (ἢε ἰαπά οἵ (βδηδδῃ, τεργεβεηϊεα ἴδεῈ 
ΟΠ γιϑίίδη πτηϊηϊδίγν, Ῥεαγίησ [6 ϑδηηα δνδηρο]!οδ) 

ΤΘβ8αρε, οὗ (ῃγῖϑῖ ογυαοιῆεά, ἴο 4]}. 

Ψεγ. 42 (40).----ῦὉῷ, Ἣν, “ον, οἱέγν," 2.6., φαςἢ οἰΐν 
(8 120, 5). Αἴεγ [15 νεῦβϑε ἴῃ6 ϑδερί. ἰηβεγίβ ἃ 
οἶδιϑθ, ραγὶϊν τερεδίβα ἔγοπὶ χίχ. 49, 50, Ριιξ ν ἢ τῃς 

αἀαϊιίοηδὶ βἰαίεπιεηΐῖ, ργοθαθὶν ἀεγνοα ἔσο ἃ [ον 5 ἢ 
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(γαάϊτίοη, δῖ [οϑῆυα Ὀυτγίοα ἴῃ ΤΙπληδίῃ-Θοσδῇ (ῃ6 
Κηΐνε5 ψ ἢ ψηοἢ ἢ πα οἰτγουπηοϊσεα ἴῃ 6 Ρεορὶα 
αἴϊογ ἴῃς ρδϑϑᾶρε οὗ (6 Ϊοάδη (38ε6 ν. 2). Τῃι5 
ἰαϊῖεγ ϑἰδϊειηεηΐ ἰ5 αἷθϑο ἰοιπὰ ἰῃ ἴπε ϑερῖ. Νεῖβ., αἵ 
1ὴ6 εηά οὗ χχιῖν. 30. 

ψεῖβ. 43-45.---τΑ σοποϊυϑίοη ἴο οἤδρϑ5. χἰϊ!.---- χ χί., 
δηά τείοσγιησ Ὀδοκ, ηοΐ οηἱἷἱγν ἴο χί. 23, Ὀιξ ἴο ἱ. 2-6, 

δηα οσοηηδοίίησ, 45 ΚΟΙ] 5αγϑ, ἴῃς ἴννο Παῖνεβ οὗ τῆς 

Ὀοοΐκ τορεῖποτ. 

νειν. 43.---“ 2.16 ἠαά στυογῊ 10 ρῖνε μπίο ἐζοῖ»γ 7γαΐλε7:": 
566 6ξεη. ΧΙϊ. 7, Χν. 18. ΤΠουρῇ πηδᾶν ραῖῖς οὗ [ες 
Ιδη νψεγα 511} οσσυρι!εα ὃν {πε (ὐδπδδηϊίεβ (566 ΧΙ, 
εἴς.), γεῖ τῆε ψῇο]ς τεγγίϊοσν δὰ Ὀεδη δρροτγίἰοπεὰᾶ 
ουξζ͵ διηοηρ [6 {γὶρ65 οὗ ϑγδεὶ, νῆο δα 950 ἔαγ ἼἽοη-- 

αυεγεά της (δηδδηϊίεβ [ἢδΐ ποης οὗ {ἢεπ|, αἱ {Π6 {ἰπ|Ὲὲ 

Πεῖα γοίεγγεα ἴο, οἤεγεα δὴν ἐγ ογ γοϑϑίδηςα : ἀπά 

ν εη {πεν ϑυρβεαυθηῖν ρσαϊηοα δβδοθηάδηον, τ{ἢεὶγ 

ΘΌσΟΘΘ5 Ψψὰ5 ἀπε ἴο ἴῃς δἱοίΐῃ δηὰ Ἴοονδγάϊοε οὗ τῆς 
] στα 65. αοὐἀ δά πεένεοῦ ρῥτγοχηϊδεά τῆς ἰαίίοσ ἴο 

εχιίδγηγίηδῖα {Πεῖῦ δηδιηϊθθ δ οπσθ, Ὀυϊ στγαάυδ])ν 
(Εχοά. χχῆ. 29 ; Ἰϑευῖΐ. ν]]. 22), δηά οἡ οσοπαϊτίοη οὗ 

{Ππεὶγ οννη βάεἰγ ἴο Ηἰπ156}{ (ςΐ, ποῖα οη χί. 23). 
ψεν. 44.-- Α πᾶ ελοναΐλ ρσαῦὺέ γεδί 190 ἐλερε γομηα 

αὐοιΖ " (1.6., ἃ5 ἰἸοησ 85 ᾿οϑῆυδα δηα (ἢς εἰάδγε, ἢ15 σοῃ- 
[επ]ρογαγίθβ, ᾿νε, ᾿υᾶσαϑ 1. 1, 1]. 7) “ ἀορογαϊγρ 29 αἱ 
«υὐτεὰ ὁ ἀαα σευογη," εἴς. (Ξεα Εχοά. χχχιϊ. 14; 

Τδυΐ. 11. 20, ΧΙΪ. 9, 10, ΧΧχν. 19). ““41πά ἐλόγε σἰοοα 

μοΐ α γπαρ," εἴς., οἵ, 1. σ. 

ψέετ. 45.--ὐθοσν, ||, 2 ποί," οἴ, ΧΙ, 14; πηοζα 

ἔν νἢ ἴῃς δαάϊπίοη οὗ ΠΣ (2 Κίηρβ χ. 10). 
ΘΠ ἼΔΞΠ ὑ50, “Ὁ αὐῤ 1ἦε ροοαῖ τὐογαι" σοτηρτίϑίην 

411 {πΠ6 σταρσίοιι5 Ργοπιίϑεβ ννῃϊοῃ (οὐ δά τηδάς ἴο [ἢς 

15γΓδε 865 (οζ τ Κίηρϑ νῆϊ. 56). Εογ Π3, ϑοῖης Μ99. 
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Γαδ 23, ϑερί. τοῖς υἱοῖς. δὲξ, “εαηι6 10 αςς" (υβεά 
αἶξο οὗ {δε {{]6]πηεπέ οὗ ργόορῆδου, 566 1 ὅδ). ἰχ. 6 :; 

1 ευῖζ, ΧΙ. 2 [3], Ἀν]. 22 ; ᾿᾿πᾶρε5 χε, 12). 581. Ρδῃ] 
Δ550Γ65 ἴῃς (ΟΠ γίϑτδι) 6] ανοῦ [Πδΐϊ “ 4}} [Π6 Ῥγογηΐβεϑς 
οἵ ἀοά ἰη (Βγϑὶ ἂζὲ ΥἵὅὍα, δπὰ ἰη Ηΐπὶ Αμπηεη, ἴο {ἢ 6 

βίον οἱ ἀοά" (2 (οτ. 1. 20). 

ΓΗΑΡΤΕῈΚ ΧΧΙΙ]. 

76 7 έενη ρα ὁ7 ἐδέ ἱγαρ5- 7)ογαάκσρῖς 7 γιδες 10 Ζἠεῖ» 

οτυγ 7ηἠογ1ίαρες, αμαΐ {417 ΞΕ Υ̓Φοΐ2ογ ΟΥ απ ΑΙ αν 
μ6α.7 ἐΐε Πογαᾳῆ. 

ψεῦ. 1.---ἰνν 566 οἡ νἱϊϊ. 30. Τζδε {ἰη16 τείεγγεά ἴο 
ννὰ5 Ργοραῦὶν ἴπδξ ἤδη [οβῆμα, μανίηρσ εἤεοίεα {με 
οοησαοβί οὗ (δηδδῃ, δα ρογίἰοηθα ουὔξ [ἢε ἰΔηά, δηὰ 
Πα «αεϑίσρῃηξα ἴο ἴῃς 1 ον 65 {πε ῖγ οἱ165, ἔοσγ {π5 ἴῃ 
νεῖ. 9 ἴδεϑβε {γαη5- ογάδηϊς {γῦ65 ἂε ϑαϊὰ ἴο ἤανθ 
τοϊυγηοα ἔἴτοση Ἤζωολ, ννίοσα τῆς οὨ!] ἄγοη οὗ [9γαο] 

Πμαά δϑϑοπλθ θά, ἰη οτάογ [μαι {Π6 αἰσιπΠυκίοη οὗ {Πεὶγ 

βανθύαὶ ἱπῃογησεβ τηὶσῃΐ Ὀ6 σοπιρίεῖεδα (Χνιὶ. 1). 
ἘῸΓ ΠΡ πιδὴγ Μ55. ᾿η Καεηηϊοοί δηὰ 1)6 Κοβϑὶ γεδά 
Ὀπδἢ, ν ΠΙ ἢ τοδάϊηρ τῆᾶν λᾶνα δγίϑεη ἔγοπιὶ [6 οσουγ- 

Γεηςα οὗ 115 Ἰαϊίεσ [δῦ [ἢ νϑῖῦβ. 7, 9,10. Οη [δε 

ἀϊξτηοτίοη Ὀεΐψεεη ἴῃ6 ἔνο Ψψογάβ 566 οἡ 1]. 12. 
Ψεγ. 2.----ἨἘ(( ΝΌΠΙΡ. χα Χίΐ. 20, εἴς.; Τοϑβῇ. ἱ. 12-15. 
Ψετγ. 3.---ΠὉ υϑεά δάνεγθ δ! δπα -ς ποτὺ (ὃ 122,2, 

2η4 ρϑζ., ὅ. “γε ἤἄσυες ζεῤί ἐΐε οὐδεγυαμος 977 {δε 
εο»171αγιαἰριο7ι,᾽ 1.6., γε ᾶνε Κερῖ 411 ψ ῃο ἢ τ[Π6 σοτὰ- 
τηδηάτηεηΐ οὗ ἴμε 1 ογα γααυϊγαα ἴο 6 ορϑβεγνεά (ςἕ. 
ᾷξεη. χΧχνί. κα ; [ον] νη]. 3,5) 

ψεῖ. 4.---;ϑὉ ἡ, οὗ, νἱϊ. το. Εογ ἡ ΤΆΔΩΥ ἴ 55. 
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δηα εὐϊίίοης γεδὰ "Ὁ, ἃ5 ἴῃ Ναυπ)ῦ. χῖν. 25; ει. 

:.. 7, δυΐ 1[ῃ15 Ιατίεγ νετ ἰ5 ποῖ οοποίγαεά Ῥοίῃ ἢ ) 

δηὰ --ὖνκ. ὈΤΝ πιᾶν τεΐεγ ἴο {πεῖν Βα 5 85 Ραϑβίογαὶ 
{ΓΡ65 (Θιδηϊεν"5 ͵δ2,. απαᾶ αΐ,, νῖϊ]., Ὁ. 326), {Ποιὰ ρΡἢ 
[ον ἀρρεᾶαῦ ἴο ἢανε ἢδα α]950 ἜΤΕΙ οἰ165 ( ΠΠ}. 
ΧΧΧΙΙΟῚ 7), δηά {με (Παϊ]ά. Ψετῦβ. Ἰεγα γεηάεγθ “οἰτ165,᾿ 
ϑερί. οἴκους. Βείηρ [(ἢ6 δηοίθηϊ ἰδγπὶ ἴοσ ἃ “ ἄννε!]- 
ἴῃς," ἴῃς νογά πᾶν Ὀ6 δῖα υ5εα σϑησγα!ν ἔοσ ὨοπΊας 
(ο΄. ευῖ. χνὶ. 7; υᾶρα5 νὶ!. 8; 1 5δηι.. χίϊ. 2 ; 
2 58π|. χίχ. δ). 

εν. 5.--- [οϑῆυα ἤθτεα τερεαῖβ [ῃ6 ϑυθδϑίδπος οἵ {πε 
ςογητηδηἋς σίνεη Ὀν Μοϑβδ5 ἴῃ 1 ευῖ. νὶ. ς, Χ. 12, Χχί. 13, 

22, ΧΧΧ. 16, 20). ΠδΠιξ. οὐ ΧΧΙΙ, 11, 5. ἴῃς ἰηῇη. 

ἢ ἃ ἔεπι. επαϊηρ, ΟΥ̓ ἃ νϑῦρδ]ὶ ποι ρσονετγηίησ [ἢ6 ᾿ 
ἀοσιι5. (δ 133, 1). 

Ψεγ. 7.--.- 6 τεθανναὶ ποτε οὗ ἴπε βἰαϊζεπιεηΐ δος 

[ῆε τημεγίίαπος οὗ ἴῃς ἔννο δ! 065 οὗ Μδηδϑβεῆ τᾶν 
Ῥε ἰπτεηαεά ἴο σῖνε 4 οοπηρίοτίοη, οὐ ΠηΙ5ἢ, ἴο [ἢ 15 Ρού- 

το οἵ [πε ηδγαῖίνθ. 1{ ννὰβ 54] ψ ἢ [με Ηοῦγεν 
νυγῖεγ ἴο τερεδΐῖ (ἢ6 πιεηζίοη οὗ ἃ ίαςΐ γαΐπεγ ἤδη ἴο 

τείεσ ἴο 1ἴ δ5 αἰγεδαν πηϑθηϊὶοηδά ; 566, 4.ς., ἴ[ῆες οἵϊ- 
γερεαϊβα ϑἰδίεπχεηΐ [δὲ ἰῃε 1 ,ονιῖε5 δὰ πὸ δῆατγε ἴῃ 
[ῃ6 Ιαηά οὗ (δηδδη (χίϊ. 14, 33, χίν. 3, χυῇὶ. γλ)} 
Αἴζεγ ΠΏ} υηάεγβίδηα ΤΊΣΙΣ ἽΣΡΌ, “ον (1, “ουἱἵ οἵ") 
{ἦε οὐδεν σἱας," 1...,ὄ [Ὰς 5146 ορροϑιίῖς ἴο Βαβϑῆδῃ, νυνὶ ἢ 

ννὰ5 οἡ ἴδε δαϑί οἵ [ῃ6 ]ογάδη. Τῃ6 ΟἿὟΙ ἢ85 ἼΣΩ3, 
[ῃ6 τῆογα υϑ114] ἔογπΊ. Ὁ Δ - - - 9 2), “ἀηαὶ αίδο το λδη 

. ἐέοη ἄς ὀώρεσεα {λορ!:." ΑΒ. ἰξ ἴθ. ὑπ] κεὶν παῖ 
Τοβῆυα βδῃοι!ά, οἡ δοσοιυηΐ οὗ ἢϊ5 γεϊ δι οηϑῃ]ρ ἴο [ἢ ς 
Παϊισρθε οἱ Μαπαβϑεῆ (νι οἢ ννὰ5 ἀεβοεηάεά, {κε 

ὨΙΠγ156 1, ἔγοπι [βαρ ἢ) μᾶνε Ὀ]εσϑθα {Πεπὶ ἀραγί ἔγοπῃ 

᾿ (ἢ, ,ϑ2εαζογ᾽ςΣ Οὐ72., ἀπα ΚαοΙΪ 2κ Ζος. 
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(ἢς οἴδεγ ἔγαηβ- ογάδηϊο {γθ65 (νεγ, 6), [Π15 βδἔδξεηγθηξ 
ΤΑΥ͂ Ὀς δηοίῃεγ 1ηϑΐδηςς οὗ ἴῃς γερειίοη 4|}πᾶ θα ἴο 
αῦονε, δηὰ 8εῖνϑϑ ἴο ἱπίγοάμπος ἴἢς γί ογ ραγίίου ας 
τη θη Π]οη δα 1η νεΐ. 8. 

γεν. 8.--Ὁ 3), ἰτγοηὶ Ὁ5), 2.. 23, ἴο σο]]εο. Τῆβρ 
οσσυγζοηος οὗ [15 Ψψογά ἤεῖα ϑῆονβ [ῃδὲ [{ 15. ποΐ ἃ 

ψογα, ἃ5 (σεβεηίπ5 (241.) 5ϑᾶγ5, οὐ 1ῃ6 ἰαΐϑύ Ἡδοτγεν 
ΤΠ δ]] υβίοη 15 ἴο (ἢς τίοῃθς οὗ ψῃ ἢ ἴον δα ςροϊ δά 
τῆ6 (δηδδηϊίεβ. ἢ τἢς σοπγηγαπα ἀροιΐ (ἢς αἰν!- 

᾿ϑίοη οὗ {6 5001] οὗ. Νυπιρ. Χχχί. 25, εἴς; 1 58ιπ. 
ΧΧΧ. 23-25). 

Ψεῖβ. 9-ἄ1[1:12 (2717 Ἐγοοίϊο 97 απ Αἀίαγρ ομ {ἦε 

δΒαμᾶς οΥΓἹ 16 Πργάαηι ὅν 46 ἐγαρδ- )Πογαάκσηῖς Ζγήῤδς, 

αηα 16 Ογήερος ἐλεγεόν ρίνεη 10 ἐλ οἱἦδγ 7 γῖδει). 
--ν εὺ. 9.---Θ ΠΟἢ 15 ἤδγα ἀδβογιεα 845 θείησ “1η τῆς 
ἷαπὰ οἵ Οδηβδη, ἴῃ ογάθγ ἴο τηδῦῖς [ῆ6 δῃς {6915 

Ὀεΐνεθη ἰΐ δηά {ες ἰαπά οἵ αἰδαά, νος ἢ 5 πόσα ρα 
ἴογ {πῈὸ νῇο]α οἵ {πε {γαηϑ- [ογάδηϊς τδογγίζογυν (οἴ. ΝᾺ ΠΊΌ. 
ΧΧΧΙΙΕΙ, 29; Ἰ)ευῖ. χχχίν. 1 ; πάρε ν. 17, εἴς.). 
ΓΝ) Ὕ, “25 τὐλτολ ἐΐον ἤααὶ δδεηι τη ααἷδ ῥοδδεσςοῦς," 
Ππ|. μβαά Ὀδθη ἢεἰά αϑί οὔ βϑίδ᾽]δβηβά : (ἐς ΝαπΊΌ. 
ΧΧΧΙΪ. 30, ἤεγε [πε ΝΙΡΉ. ἔογηὶ ἰ5. 564 ἰη τῆς 584π|6 

Ρδβϑῖνα 56η56, νἤεγααβ ἴῃ αεη. χχχίν. 10, ΧΙν . 27, 1 

5 γεῆδοίξινα, “ἴο Αχ {πεπΊβεῖνεβ ΠγΠΊΪΥ οὐ᾽ 56 ῖ|ς,᾿ 
ψετγ. 10.--οῦῦ πῆρ, π|| 2ῴε εἰγείος (οἴ, χιϊ. 2) οΚ 

“7ογάίαη," ἐφ. ΤΥ 9. (ξβη. ΧΙ. 10, 11), ΟΥ 51ΠΊΡΙΓ 
ἼΞ3Π ((βη. χίϊ. 12, χίχ. 17); μεγε μδξ ρογίίοη οὗ [8 

ι ΤΠουρἢ ἴουπᾶ ἴῃ 2 (ἤτοῃ. 1. 11,12; Εσο]65. ν. 18, νἱ. 2, 
Δηα Οομηοη ἰῇ Αταπηξεδῃ, ἰΐ οδηποίῖ 6 ᾿ηξεσγθοα ἢ δὴν 
σογίδιπν τπδὲ ἴἴ {πεγεΐοταε Ὀθϊοηρβ ἴο ἃ ἰδΐθι ρεγὶοᾶ οὗ {πΠ6 
Ηορτον ἰδηρσυαρε (ΚΕ, 7 Ζγοά., ἢ. 35). 

2 Βοίῃ ψοσγάβ ργορδΌ]Υ γοϊαία ἴο ἴπ6 ψιηαϊηρδ οὗ ἰῃ6 βίγθϑτη 
(566 ἘοΙαηα᾽5 “αΐ., 1., ο. 43, Ρ- 274). Οὗ ΟσειΠ]οῖῃ 1) θη 

22 
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απόν νῆῃΐοῆ νὰ οὐ ἴῃ6 νψεϑὶ Ὀδηκ οἵ ἴπε Τογάδη 
(Κ εἰ] δπὰ οἴμεγθ). Τῆς νογάβ “ τὐλΊῆοῖ γε τη 176 ἑαπα 
97 (απααρ᾽" δον [παξ {πε δία βροκβεη οὗ δἵ πε Ἴσοη- 
οἰυδπίοη οὗ [6 νεῖϑα πηιϑδὶ ἤανε Ὀδδη ογεοίθα, ποῖ 85 

Τοβερῆιυς5 (4"φ., ν., 1) 84γ85, οὐ {πε δαβίογῃ, θυ οἡ 
τῆς ννεβίεσῃ 5ἰάες οὗ Ϊογάδη. [1{ οη [ἢς βαβΐδεγη 5146, 

1 σου]ὰ ποῖ 5ὺὸ ψννῈ]] ἢανε ϑεγνεά ἔογ ἃ [δϑτποὴν ἴδδῖ 
τῆς {ταπ8-Ἰ ογάδηϊς {γῦ65 δα ἃ ραγί ἴῃ εμονδῇ (56 Ὲ 

νεῖ5. 21-20). ΠΣ ΟΡ δ}, ΠῸ “ σγεαΐ ας ἰο αῤῥεαγαηοα."} 
ΝεΓΙ 1.--ϑ στον, [π|.| “ἐπ τὲ γα οὗ ρομέ 7 “τη 

219 32ο0γε- ,ο͵ομέ οὔ" (Ἀεν. Νεγϑβ.). ΠΣ ΚΟΥ Τῆς ρΡσξερ. 
ἤὮδγα 1ΠΊρΡ]165 ταγγίδησε 222 αἰζεγ πιοίίοη (( 65., Ζ2χ., Β., 
47); οἴ δ, (ε5., 265., Β., ἀαηὰ {ῃς τιι56 οὗ εἷς ἀπά ἐς ἴοτ 

ἐν, Ἐχαιιρ!65 οὗ ψῃϊο να ἢανα ἴῃ ἴμ6 ατεεῖ Τεοϑία- 
τηεηΐ (58εεα Μαῖίί. 11. 23; Μαῖκ ἱ. οἵ; [κε χί. 7). 
ΨΡ ἼνΟΝ, “αἱ 116 σἹαφ 97) ἐξ σορῖς οὗ 715 γασί," οὐ, “ἡ 

τῆς 5146 τὶ ρογίαϊπει ἢ ἴο {πε οι] ἄγεη οὐ 15γδεὶ ἢ" 
(6ν. νεῖβ.). ἫΝ πιεδηβ8 ἃ “46 " ἴηὴ Εχοά. χχχί!. 
15, 450 βϑδνείαὶ {{π|6ὲ5 ἴῃ τῃηἰς ὈΟΟΚ [ ἰ5. υϑεᾶά [ἴῃ 

Θίδηϊου δᾶγϑ ἰῃδὶ οὗ ἴΠ6 ἤνε ἰ{ϊπ|δβ ἴθ ψΏΪΟἢ 1 οσσυτῖβ ἴῃ 
δογρίυτο, ἴνο δ ἴθ (ῇ6 ρϑῆθίδαὶ δθ6ῆη86 οἵ ““οοδϑδί ̓  οὐ 
““Ῥοτάεγ "ἢ (Τῇ. χὶ!ς 2; [061 11]. 4), “411 (ῃ6 σοδϑίβ οἵ 
Ῥϊθβίηθ,᾽ δῃηᾶ (ἤτθθ δβϑρβοῖδ νυ ταϊαΐα ἴο ἰπ6 οουζβα οἵ 
7οτάδῃ (νῖΖ., [οϑἢ. ΧΧἹ]. 10, 11, ΕΖΘΟΚ. Χ]Ιν]]. 8). Τῆς νοτγὰᾶ πῆδῪ 
ῬΟΓΠΔΡ5 ἢπᾶ δὴ δῃδαϊορυ ἴῃ ἴ86 ϑοοίΐοῃ ἴθσπι “"11ηΚ5,᾽ ψῃϊοῇ 
15 864 οὗ (Π6 5Βη84 Κ6- ἰκὸ νη] ηρ5 οὗ ἃ βίγοδῃι, 5 Ψ6]}] 45 ψ τῇ 
1ὴ6 ἀογινθα τηϑδηΐϊηρ οὗ 4 οοδϑβδί οὔ 5ῆοτθ. [Ι͂ἢ ἰδίθσ {1π|65 ΠῸ 
ἀουδὶ {ἴπΠ6 ψογᾶβ οΥΘ ἴβθη ΤΏΘΓΟΙΥ 845 ῬΓΟνΊΠΟ41 [ΘΥπ5 ἴοτ 
““ΤΟΡΊΟΙ,᾿᾽᾿ δηᾶ δ5 ϑυσοῃ Ψεσα ἰγϑηϑὶαιθα θοῇ 1η {πε ϑερί. δπὰ 
Νεν Ταβίδπιθηϊς ἡ περιχῶρος, ““ἴῃ6 Βυττουηαίηρ ποὶρΏΡουτ- 
Ποοᾶ ᾽᾿ (Ρ. 284, ποῖΐθξ 5). 

᾿ Τίδαΐ. (οπᾶσγ νου] τἀθη ἶν ἰἴ5 δα ἢ (6 τοπηδΐη5 οὗ 
ΔΉ 4]ἴἀγ- Κα δἰσγασίυαγα οἡ ἃ ἸΟῪ σοπίοδ] Ρ6 ΑΚ, σα] θα .1247722 
.ὥγΖαδεολ, αουΐ ἔν ΠΥ πλ1165 ποσί οἵ Γ ετίοδο, ἴῃ [Π6 ν]1δὺ οὗ 
[π6 Τοτάδη, ἡ θσα {Π6 τίνοσ, ἴῃ 115 ἀδβοθηῖ ἔγοπι 115 ὈΡΡΘΓ ἰθνεὶ, 
νυ ηα5 ΤΟ ΘΘνΕΓΑ] ᾿ἰϑἰεῖβ (δ αζ. ἘχΖίοΚγ. διεμα, “ομζλζν 
ὁ Ζαζογογ, Οοἱ. 1874). 
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τείδγεπος ἴο (ἢ6 τερίοη οὐ [με ψεϑῖ οὗ Ἰογάδη (566 

ΨΟ 1, ἰχ. 1, χί!. 7, χχὶ γλ)} , 
ψεγ. 12.--ὐδηρὴ : Τηΐβ ψογά β8βεπὶθ ἴἰο ἱπάϊςαίε 

(Πδΐ, αἴζτεγ ἴπε ἰδηά οὗ (δηδδη δά Ὀδεη δρρουίοπϑά, 
(ἢς οἰ5- ογάδηϊς ἰγρε5 δα ἀϊσρεγβεά. ἴο {πεῖγ βενοαὶ 
ἱπῃογϊδησεβ. “ 70 ρὸ μῤ αραΐγιδί λοηε 0 ταν": ἘὸοΥ, 
1{{Πεὶγ ϑυβρίοίοηβ οὗ {πΠ6 ἀροβίδονυν οἵ [ἢ6 ἰγδηϑ- [ογάδῃϊς 
{065 Πμδά Ὀδθη οςοττγεοί, ἴεν νοιυϊά ἤανε Ὀεδη 71|511- 

Πεα ἴῃ 80 ἀοίηρ (βεε 6, χὶϊ. 4,13, χη. 7, εἴς. 

ψεῖβ. 13-20 (δεζογε ἀεοίαγηησ ἵζαγ 166 75 γαρίζίδς 
“6η4] ΑΙ γιδασεααγς 19 ἀρριαμα αρ Ἐαρίαπαϊζίογι [Ὠοτεῖη 
{παν ονενεά ει. χα. 147). -τν εὐ. 1.3.-- ῆο πέολας " 
(πιο οὗ Ὀτγα559), 58εὲ Εχοά. νὶ. 25 ; Νυπὶρ. Χχν. 7, 

εἴς., ΧΧΧΙ. 6, εἴο. ἸΠΞΠ τοΐεγς ἴο Ε]θαζαῦ, 566 δοσθηΐίβ, 

Δηα οἵ. δερῖ. δηά Νυϊρ., (πουρῇ {86 {Π|6 15 σίνεη [η 

᾿ ΤΠ6 [ΟἹ] ον ηρ᾽ τοι δῖκβ οἵ στονα (1η τ. δι᾽ 5.520. 2 1εΐ., 
111., Ὁ. 1033) πτοιιῖ αἰϊθηίὶο :---ὐ ΤῊΘ Ρ116 οὗ βἴοηθβ ν ῃ] ἢ πο Υ 
([με δαϑβίθσγῃ {{|065) Ἔδγθοϊβα οἡ [Π6 ννεδίδθγη Ὀδηκ οὗ {π6 ]ογάδη 
ἴο πλᾶτῖς {πο ῖγ θουηάδτυ---ἰο ἰΘϑιν ἰο δἴϊξο-αρε ἰῃδΐ που ρἢ 
βοραγαίθα Ὀγ (86 στυβῃϊηρ αν ἔγοπι {Π61Γ Ὀτγοϊῆτγθη δπᾶ τπ6 
σουηίΐτν ἴῃ ΜὨΙΟΙ [εμονδῇ Πδα ἢχρα [Π6 ρίδοα ῇεγα Ηθ νου]Ἱᾶ 
Ὀ6 ψοΥβΏΙΡΡθα, ἴπον δᾶ 511} «4 τίρῃίι ἰο τοίυγη ἴοὸ 11 ἴογ Ηἰ5 
ὙΟΥΒΏΙΡ---νἃ5 εὐθοίεα ἴῃ δοσογάδηοθ ψ] ἢ ἴΠ6 ὉΠ4]16ΥΔΌ]6 
Ὠαθιῖς οἵ Βοάοιυϊῃ {{|065, Ὀοΐῃ Ὀδίογο δπᾶ δἷποθ. [{ νὰβ5 δῃ 
δοί ἰἀδηίϊοαὶ νι {πὶ ἴῃ Ψ ΏΙΟ Ταῦδη δηᾶ οοῦ θηραρεβα 
δῖ ραγίϊηρ,- -- ἢ τπαὶ ΏΊΟ 15 σοπϑίδης!ν ρογίοσμηθα Ὀγ 16 
Βεαουΐηβ οἵ ἴΠ6 ῥτεβθηΐ ἄδυ. Βυΐ ὈΥ 1Π6 ϑγδϑ]ϊθ5. ψϑϑὶ οὗ 
Τοτγἄάδη, ῇῆο ννεγε αϑί τ Πα] 5ῃϊπηρ᾽ {Π6ῚῚ ποπηδα ὨΔΌ115 δηᾶ 
[66] ηρ5 ἔοτ ἴΠ056 οἴ λοτα 56 {{164 δηα Ρεγηηδηθηΐ 16,115 δοῖ νὰ 5 
ΠΟΙΊΡΙΘἴοὶν ταϊβαηδογϑίοοῦ, δηα ννὰ5 σοηπίγαρα ᾿ηἴο 8η δἰϊθπηρί 
ἴο 56ῖ ὉΡ ἃ τῖνδὶ δἰΐαγ ἴο ἰπμαΐ οἵ [ῃ6 ϑδαογεᾶ Τεηῖ. Τῇδ Ἰποοπ- 
ῬΑ ΠΥ οὗ ἴῃς Ιᾶδα ἴο {πΠ6 τηϊπα οἵ (ῃ6 νδϑίθση [γα] 65 
15. ϑῆοψῃ ὈΥ {Π6 ἴδαςΐ ῃ8ϊ, πον! Πϑδηαίηρ [Π6 αϊεοἰαἸ ΠΕΣ οὗ 
1η6 ἴνο δηᾶ ἃ 8] {π|068, δηα ποίνι ϑἴδηαίηρ [Πδ΄ ἀ]5ο]αϊηγθτ 
Ὀεϊηρ Ργονθά ϑα(ἰϑίδοίογσυ Ἔνθ ἴο ῬὨῃϊηθῆδβδ, 6 δυίῃοτυ οἵ 
7οϑῆυδ ΧΧΙΪ. τοΐδϊηβθ {Π6 πδπὶαὲ ΜιζΖόδος ἴου ἴῃ6 Ρ116, ἃ νοτὰ 
ΜΙΟΏ ἰηνοῖνοβ [ῃ6 Ιᾶθα οἵ βδογιῆσε, Ζ.6., οὗ βδιρῃμεγ (5668 
Οδβθη., Ζάες., 402), ἰηϑίθδα οἵ δρρὶνίπρ' ἴο 1 {Π6 ἴδγπὶ " σαὶ], 
8458 ἰ6 ἄοῃα ἴῃ (6 οδβδὲ οὗ (86 ΡῬυΎθοίβοὶν δ᾽] Γ “ΠΘᾺΡ οὗ 
ΜΙΠ655 ᾽ (αεη. χχχὶ. 46).᾽᾽ 
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νοῦ. 30 ἴο Ρίπεομαβ 85 [ες ργεϑβιιηιρίϊνε ϑυσοθϑϑοῦ οὗ 

ΕἸΘςΔΖδγ. 
Ψεγ. 14.--- 4 πα (ἰμαν βεητ) 2εη1 2γ2ηεες τοί 1791, 

Ω 2γίρμες 7907 ἐαοᾷ ἄομδο οὐ α Καί δῦ ἀκοογαϊζρρ το αὐ 176 
ἐγιόος 97 715γασί": Τῆς τερειτίοη οὗ Ἵπ ἀδηοΐίςεβ α15- 

ἐτδαϊίοη (ὃ 1οϑ, 4), )ἃπά {πε {γίθεβ οἡ {πε νεβῖ οἵ 
Ἰογάδη αἴὲ δηυτησγαϊεα 85 ἴεη, θεοαυδε {πε Πα] δε 
οὗ Μαπδββεῆ ἰ5 γεοκοηθά 845 οὔθ ““Ἱ“μαὶ φασΐ ο716 
τας α ἀδαα 97) 1Δε1γ7 4αἰδογ- ον δες": ΤΘ δχργθϑϑίοῃ 
ΤΊΣ ΠΞ, ἰησίοδα οὐ ᾿Ξ, 15. ἃ πιοάς οἵ ἰογπιηίηρ [6 
Ρίυγαὶ οὗ σοπηρουπα ποιη5 τῇογα 5114] ἴῃ ἴῃ6 ὅγυγ. 
((65., 2εζ., 10, Ρ. 116); {πε ἔεπ). ρὶυγ. Ἔχρῦεβϑϑαβ 
αἰἰρητίν (ὃ 107, 3, δ); εποβ να τηῖρας μαῦα γεηάδγ 
“ΒΘ ἤοι565. “ “4ποηρ 116 ἐδομδαμας 97 75 γαεί᾽"" : 
50 Αὐἴῃ. Νεῖβ., θαῖ Βοβεηπ,. ἴαϊκες ὉΈΡΙΣ ἴο ἀεποῖε 
“ἈΓ111165 " (οἴ, νὶ]. 14, ποῖ), αῃά τϑηάθῖβ “ δοσοζγάϊηρ 
ἴο [πε [ΔΠ|1}165 οἵ 15γ86]." 

ει. 16.--θπθῆπῦ ΠῚ (οἴ. ΝαΓΌ. Χχνῖϊ. 17, ΧΧΧΙ. 16; 
ἰη΄ Ῥβ4]πὶ ἰχχχίϊ. 1, δὲς ΤῚΣ, “ σοηρτερίίοη οἵ (οά᾽, 
ΔΡΡσγοργίδζίεϊυ 50 Ἵδ᾽ θά, Ὀεοδιιβα ἰξ ννὰ5 Όγ Ζεδὶ ἔοσγ {πε 
Ποηποῦγ οὗ ᾿εμονδῃ [ἢδΐ ἴμεν ννεῦα πητονεαά ἴο πιᾶῖκε 
(ῃϊ5 τετηοηβίγαηοε, οὐ, 566 οἡ νὶϊ. 1 : Τῇηΐβ ἴογπὶ ἰβ 

ΔΡΡΙ ΙΕ εἐβρεοία!ν ἴο 5'πη5 οἵ υπηξαι τ] 655, συ ἢ 85 

ἰἀοἰαίγγ, ψν ]οἢ τοῦ οὐ οὗ [ἢς ρσίογτν ψννῃϊιοῆ ἰ5 Ηἰς 
ἄμε (βϑεα 1 νι. χχνί. 40; δευῖ. χχχίϊ. 51). “75 

ἐπαΐ γε ἄαῦε δρτ 707 γοῖε ἂρ αἰΐαν ἐζαΐί γὲ »ιζρἧϊἑ γεδεῖ ἢ). 
Εἴς. :  ἰ5 ἃ τ ΠΟἢ δἰγοηρεῦ Ὄχργαβϑϑίοη [ἤδη Ὁ» 

(ΚΕ) ;. [Ε ἰ5 υϑεα οὗ τεβε!]ίοη ἀρϑιηϑὲ ΠιιπΊδη τα] 6 Γ5 
(αςη. χίν. 4; 2 Κίηρϑβ χνὶϊ!. 7, 20, χχίν. 1, 20); Ραῖ 

Ὦσθγο, δηά ἰῃ ἘζΖεῖϊς. 11,.32.; Τδη. ἰχ. 9, οὗ τερε]]Ἕοη 

ἀσαϊηβί εῃονδῇ ((ε5., 2 41.). 
ψεῖῦ. 17.-τοὶ Πὲ, δῇ δοοι5. (δ 117, 2). Βεηάογ 

“)» 17γγὲ 1οο ἔϊι6 207 μ ἂς γεραγαῖς {ζ6 1μῖφιζίι οἵ 



ΨΕΚΒ. 18-20.] 7, ΒΟΟΚΧ ΟἹ 7Οϑ σα. 441 

ον, 7» »ὴ τυλίοεΐ τὐό ἄαυες πο εἰσαγιδεαῖ ομγεείμες. φυεη 
μἿ0 1115 ὧ(αγ " ΤὍ8ε τεΐίογθεησς 15 ἴο Νυμπῦ. ΧΧν. 3, 

οἴο., δηά [ἴ 15 ᾿π{ἰτλαϊοα {πΐ {πῸ6 ᾿ϑγαοὶ ἴθ νοῦ 511} 

ἴῃ {πεῖγ Ὠδαγίβ ᾿ποηθα ἴο {15 ϑίη οἵ :ἀοϊαίγυν (Χχίν. 
14-23). “Αια {ἦε 2ίαρπο σκαρί τον ἐδέ σογιργορα 20}, 

97 7εἠοναΐ," 1.6., [ὨςΞ ννῇοϊε σοηρτερίίοη ννὰ5 ἱηνοϊνεά 
ἴῃ. ἴπ6 ρΡυπηιϑῃπιεηξ οὗ [6 ἰγαηβρύεϑβοῦϑ. 

Ψεῖῦ. 1.8.--“41πα (γεῖ) γὲ αγὲ ἱπγηίγ {15 ἀα)7, 77Ο1, 
([Ο]]οννηρὴ)ὴ α72γ ἡελοναΐ, αγ͵τια 1} σὐαξί οομε ἐο ῥαδ5 76 
γεδεί 111 ὧ(αγ αἀραΐρμδέ ἡολουαῖ, ἀραὶ 10-ἡπογγοῖν 4764 τυ 

ἦὧδ τουγοΐζ τοῦ (11 Ὀγεακ ἰογίῃ ἀραΐϊηϑα) ζῴε τυλοίδ εο71- 
Φ᾽εραΐίο,." “ Υὁ γεῤφί 2.6., “1 γε τερεὶ. .. 186η,᾿ 
εἴς., οἱ, ἀξη. χχ χη 13, “ δηὰ ([[)ὴ πιεὴ βου] ονεῖ- 
ἀτγίῖνε θη," εἴς. 

 εῦ. 19.--η), “ αμαά ἐγμέν," οἴ. (εη. χὶῖν. 28 ((65., 
165.).. πϑῷ, “ πηοίραγι," Ὀεσαιι5ε τῆδην οἵ [5 ἱη μα ιῖ- 
δηΐβ Ψψογα ἤδαίῃεξῃ, δηὰ [ἰ δα ποῖ 6 Ταθεγηδοὶς οὗ 

]εμονδῇ 1ὰ 1 “ ὥὕμέο ἐΐφ ἠαγαὶ 977 {δε ῥοδδεδϑῖοσ ὁ 
7]ελοναά," οἴ. Τιενίῖ. Χχν. 23 ; Ῥβαϊπὶ Ιχχχν. 1. 3), 
“Βδἢ ἀννοὶῖ δἀηα ἀοε5 511} ἀνε] ἢ (δ 126, 3). πὲ, 
ΝΙΡΆἢ. ἱπιρεγ., “2αῖ6 ῥοςςο55107:." ΥὙἹΎΘΙΓΟΝ : Ηστγε οοη- 
βίγυεα ἢτγϑί ἢ 3, δηὰ ἤδη ἢ δη δοσι5. (οἷ. [00 
ΧΧίν. 13, ΝΥ, “ὐἦο γεόεί ἀραϊηδί 106 ἐζσάἑ ᾽). 

ΡΞ, “ δεδίαίδς," 5686 ὃ 154, 2, ἰαϑδέ ρΡδΐ., οὗ. ΝΠ. 

ν. 20; ϑαϊπὶ χνῇ. 32 (Η6Ὁ.). 
νει. 20.--- 15 νεῖϑε ἰ5 οοηηξοϊεά νι νογ. 18, {πε 

ῬΓεοεαϊηρ νεΐβε (19) Ῥείηρ ραγεηςμεῖςαὶ. ὍΤΠε ἀγρυ- 
ΙηΘηΐ 15 ἰγοπὶ [ἢ 655 ἴο ἴῃς στοδίεσ. 1{ ὃν (δε ίη 
οἵ Αςἤδη δἱοης ννγαῖῃ σαπὶὲ οἡ 411 ἴπΠε σοηρτεραίίοῃ, 

"ΠΗ ΗΠ ΠΡΔ4ΕΙ] οἵ ἽΠὥ, ἴο 6, οἵ ἴο θδθοοπηθ οἴθϑῃ; {πὸ ἢ 

Ὀοίοτε Ὦ 8551 πη1δἰδα (ὃ 54, 2, ὄ). 
ἡ ΤΠΘῚ 5που]ὰ ποῖ θὲ γεηδογεᾶ “" δἰΠπουρἢ,᾽ 45 ἴῃ ἴῃ Αὐ(ῃ- 

γεῖ5. 



242 725..8ὁ ΒΟΟΙΑ͂ ΟΣ 7053... [ΠΗΑΡ. ΧΧΙΙ. 

 ,2ο»11071 τηῖὶσ τ τπ6 πΚκὸ γεϑὶὲ 6 ἐχρεοϊεά ἔτοπὶ (ἢς 
5ῖη οὗ ἴνο {γῦε65 δηά 84- ἢ]. ἸΩ3 . . . ἐπι, “ αηα ἀξ 
τύυᾶς οηδ γπαθρ, ἦσ ρεγίεἠεα! πο (αἸ]οΉ 6) 25 ἤϊε Ζμ2φ11}7." 
Ξα Ὁ, ΟἸ455 δηά ϑδερί. (ΑΪεχ.). ΑἈσςμδπ᾿β βίη οδιιβεά 
[(ἢς ἀείεαϊ Ὀείογε ᾿Αν (νι. 5), ἂἀηὰ τῆς ἀεβέπιοίςίοη οἱ 
5. οἰ] άτεπ (νὶϊ. 24). Ἐογ ὃ {πε Νυΐρ. τεδά5. 30, 

αὐηᾶπ|. 1}, 11. “ Ὀγεδίῃεά ουἽξ [ἰ{6 ἢ: Εογ {6 πηι46]6 
σοηϑοηδηΐ 566 ὃ 72, Βδη,. 10. 

εῖβ. 21-31 (716 ἐγα»ς- 7)ογάαμῖς Ζ7γ1δες σαΐϊ5- 
)απείογτν γε ἐᾷ6 Ολαρρό ὀγομριΣ ἀραϊηοί 1679). 
-νεῦ. 22.----δοπῆα (σι»., Μδιυγεσ ἤεσε, δηὰ 1) 6δη 

Ῥεγοννῆθ οἡ Ῥϑδίῃ)]. 1) τεηάεσγ [ῃ6 ἴῆτες ἢτϑί νοσάϑ 
“716 Οσοά 97 σοάς, γελουαλ," Ὀὰῖ τῆς Ῥεβίᾳ αἴζεσ [ῃ68 
ἢγϑί δηα ϑεοοῃηάα ποιιη5 σῆονϑ [παῖ ἰη {πε ορίηίοη οὗ 
τῆς Μαβογεῖς [ἢ ποιϊιη5 5ῆοι 4 θὲ σοηπίτιδα βεραγαίΐεϊν, 
6ς. “116 Αγπκῖράί, Οοα, ἡελουαΐ," οἴ. Ῥϑαΐτῃ 1. 1, 

ψνθεγα διὰ, ἃ5 Βογε, ἰ5 βεραγαίθα ὃν [πε δοσεπὶ ἔτοϊη 
τρις; αἷ5ο {πε Ηθῦσγεν ἰογηλ οὗ Ἔεχργεβϑίοη ἔογ “Τῆς 
αοά οἵ ἀοάς᾽ ψοιυϊά ταίμεγ ΡῈ δα τν, 45. ἴῃ 
1 εουῖ. Χ. 17; Ῥβαϊπὶ οχχχνί. 2. ῬγοῦΔΌΪν, τποτείοσο, 
νν6 ᾶνα ογα ἴῆγεθ βεραγαΐα {{Π|65, γϑίηρσ 1η 5} πλϊῖν, 
ἴο Εχρύεϑβ με ᾿ηδηϊῖς τηδ]εϑίν οἵ [ες 1)εν, νῖΖ,, ᾿δ2 

Ξ-- “Τμε Μίρῃίν Οπε ;᾿" ᾿Ξέρἠζικ (ρεγβαρβ ἔγοπιὶ (ἢε 
οὈϑοϊείε τί. ᾿ριξ, ἴο ψουβῃίρ, ἴο δάογε, ἴο δβατ) --ς “Τῆς 
ΘΌΡτγαπΊα Βείηρ ψοσίῃν ἴο Ὀὲ ἐξαγεὰ :" γέλουαΐξ -εΞ 
“Ἴἢς {γαΐν εχίϑίησ Οης, Τῆς σονεηδηΐ σοα. 9890 
ΚεΙ], Π.ε  Ζϑοῆ, δαηὰ ΗἩδηρδίεηρεγρ. ἸῺ) 1) τ π, “2476 

ἀμοιυείί, αμαὶ }6γαεί, ᾿ ἔχει ἄημοῖῦ; 17 τη γεδείζοη, 

μά 17 ἐμ ἀῤοείαςν," εἴς. : ΘυΡΡΙΥ Πρδστκὲ συ, ἔτ πὶ 
νεγ. 24, ἴῆ6 611Πρ515 ας ἃ5 ΚΟοΙΪ γοηηαγϑ, ἰη δοοογά- 

δῆςας ἢ ἴπ6 Ὀγόκεὴ ϑρεεοῇ οὗ δυάάδηϊν δοσιιβεά 

 ϑρρί. ἐν ἀποστασίᾳ. 
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Ϊηπηοσθῆσθ. Ὅηε δροάοϑίβ ἴο ἴπε ϑβεηΐεησε Ῥερίπηΐηρ 
αἱ ιὲ 15 σοηίδίηδα ἴῃ (6 οἱοβίηρ ννογάβ. οἵ νεῖ. 23, 

“1,61 μονὴ Ηἰπ1561{ γτεαυίγα 1, Τῇε εχοϊαπηδίίοη, 
“αύέ Ὡ5 ηοΐ {τ 4)», αἱ τῃ6- επά οὗ νοῦ. 22, ἰ5 
Ραγεηςμαίοδὶ, δη ἃ αἰγεοῖ ἀρρεαὶ ἴο σοά ἴογ τῆς 
ΡυΓΡοΚβα οὗ 4ϑϑεγεηρ πλοῦ σἰγοηρὶν [Πεῖγ ᾿πηοσδησα. 

εν. 23.-ποΠΌΞῸ, (ῃἰς. δηὰ πε ἰο]]ονίηρσ ἱηβηινεϑβ 

σϑΙγν οὐ {πε οδίῃ, δι. (τ ννα ἤᾶνεῈ ἀοης {ἢ 5), “ ἴο 
Ὀυ]ἃ ἴον τι5, εἴο. δὲὲ ἴῇ δα] πγαίίοης ἢ85 [π6 εἤξεςοϊ οὗ 

ἃ Ὠεραῖϊϊνε ρατίίοϊε ; δὲ δξξ οὗ δὴ δβῆγιηδίϊνε (8 τ5 5, 

2, 7). 
Δ εγ. 24.---- Α πά 1} ποΐ 2,» αμχίδέγ, 7907 ἃ γεαφο»," 

αεἴς. Πρ, “ ἔδβαγ, δηχίεϊν, τί. δ τ, φ. Δι53, ἴο πλεϊξ, 

δηα ἤδηςα “ἴο 6 δἰγαϊἀ," “ἴο θ6 δηχίοιι " (6 68., 2.41... 
ἼΣῚ, α δαμδό ΟΥ γεαδοῦ," οἴ, ν. 4. “Ὥνῦ, “ φαγί" (οΥ 
“τηϊηκΚίησ," (ε5., }6χ., 2, ῬΡ. 61). Πρ, “ ἀεγεαε7," οἴ. 
7οβῇ. ἵν. 6, 21. Ὧϑ» πῷ, οὗ, 2 ϑ8πι. χνί. τὸ ; Μαῖίϊ. 
ν ]. 29, τί ἡμῖν καὶ σοί; κκνίϊ. το; ]οδη ἰΪ. 4. 

ει. 25.--“Απά (58.411 τηούξεονεσ 540) γεΛουαλ λα 
αῤῥοϊμίσα ἦε 7ογααη ἂς α ῥομμαάςνγν δεοίτουσογι τ5 αι] 
δείτυεε), γοιε, γ6 50715 97 ᾿ἰϑιεδ7," εἴς, ἘΕογ Ὀτγανιγ 5 
58Κ6 20 τηδητίοῃ 15 πηδας6 οἵ (ἢ ἢ4] [τς οὗ Μδηδϑβθῇ. 
“Απά (50) γ0ΟΜ7, σοῦς σἠαϊί γ»εαξε 0147 5015 οσᾶϑδε 7777 
,)εαγίησ γελουαλ." τ 15 [6 πὶ. Ο 4]. ἰηῆη. οὗ δ", 
ΠΏ ἢ Ργεὴχ 2 15 ρϑηθγα!ν οοηϊγαοίεά ἴο ἈΝ 
(ΞΕ 1 58η|. χν[. 20). Ιῃ τῃ6 Ῥεηϊαίειςἢ (ἢ ἔεπι. 
ἰογπῇ κξ}) 15. αἷνγανβ ι.564, δ.σ., ἰη Πευῖ. ἱν. 10, ν. 26, 

νὶ. 24, εἴα. 

γεν. 26.--“ Απά 90 τῦὸ σαϊά (να {πουρ τ) ἐσὲ μ5 ἀο 
(1Π15) ,οωγ κα 1ο ὀμῖέα ἐδ αἰΐαγ," εἴς. : Α Ἡξερτεν πιοάς 
οἵ Ἔδχργαϑβίοῃ ἴογ “1δῖ 5 θυ ἃ, οὐ ΠΡ) τᾶν Ὀδ τϑη- 
ἀεγεα “Ἰεῖ ακι8 ρύεραζγε "ἢ (5εε 6σεβϑ., 1.4χ1.). ϑϑοπηείπΊ85 
ΠΡ 15 (οἱ ονναὰ Ὀγ ἴῃ6 Πηϊΐα νεῦρ ψ] ἢ ", 45 ἴῃ ἀξεη. 
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ΧΧΧΙί. 26. Π5᾽, ἃ ὈΪοοάν 5δογιῆςθ, νῃϊοἢ νψὰ5 ποῖ, {κε 

τῆς ποϊοσδυκῖ, εἢτίγε Υ σοηϑαπιεα Ὀγν ἤτεα. 
ψεγ. 27.-τ κέ ἐλαΐ ἐὲ μαν ὧε α τυΐίηεες, εἴς. 

(Αυς. Νεγβ.), οσ, “11 5884}1 θῈ ἃ νι{πη655" (εν. νεγϑ.): 
50 [86 αἰΐαγ δι110 Ὁγ Μοϑβεϑ, δηὰ Ἵδ δα 7 ϑῃονδῇ- Ν 55. 
(Εχοά. χν!!. 15, 16), ννὰβϑ ποΐ δὴ αἷΐα ἴογ ϑδογιῇῆςδ, 
Ρυΐϊ 4 πηϑηηοσῦῖαὶ δ]ίαγ. ΡΣ “ εζογέ 4Π|15 ζασ," 1.6., 

Ὀείοτε Ηἰ5 [ἀθϑγηδοϊα. 
νεσ. 28.---Α πα τό ταϊα ἐλαΐ 1: «ἰλαίῥ ὅδ, τυλερ ἐδεγ 

σἠαίἑ σαν ([ 15) “0 μα σημαὶ" δἴο, ἡ) γ), “ άεε τῦῦ τοτά 
54), Εἰ Ποῦ ἴῃ Οὐγ οὐ Ρεδίϑβοῃϑβ, οὐὔὐτΐἿἴη ἴῃοβε οἵ οὔζγ 
ἀεβοθηάδηϊθ, ΠΌΞΕΤΤΙΝ, 1 “ἐφ46 σἰγμοίμγε," οὐ “ {ἦέ 

δητίζζησ," τί, ΓΞ, ἴο Ὀυ"Πἃ ; [ἤδη “ 2ῴδ ῥαξ!6 772 ἀςοον αἰ 71᾽ 
ὸ τυλῆἼεΐ ἃ ἐλῖηρ 15 τειασδ" (Ἐχοά. χχν. 9, 40; 2 Κίηρϑ 
Χν]. 10); ἴῇεη, δ5 ριοθῦϊε πεζα, “ Ζἤφ ἐριαρε 97. ἔζξε- 

μ655 σ7 ἃ λίηρ᾽" (οἴ. θευῖ, ἱν. 16-18ὃ ; ΕΖεϊ. νι]. 10); 
ϑερί. ὁμοίωμα. Τῇε Νυϊρ. γτεηάθιβ “ Εσοε δἰἴαγε, 
οἰἴδεῦ μανίηρσ οὐ 64 ΠΗ ΓΤΙΣ, οὐ πανίηρ ππάογβιοοά 
1 1η ἰἴ5 ΡΥ ΠΊΑΥΥ 56η86 οὗ ἃ 5ἰγυοΐαγε, ἃ5 ἴῃ Ῥϑδ]ηὶ 

ΟΧΙν. 12, ἃ τη ἀεγιηρ δάορίθα Ὁν Βοσβθηπλ ]]6γ. 

ψεῖ. 29.---Τε νψογάβ 1) πο ἀγα γεπάθγεά ὈῪ 
(αεϑεηΐυ5 (1 έχ., Ρ. 280) “νος Ὀς ἴο ι (ρτοίδης οὐ 
δοσυγβαά Ὀὲ ἴἴ ἴο 5] 30»: ΠΠ͵79ὲ (1.6. ΤἸἜονδ), 27 τῦὸ 
σλομία οἵη ἀραΐηδέ )επουαῖ ": (ἔτ 5δτη. χχῖν. 7 (Η 9}.); 
Ι 58Πη)|. ΧΧν᾿ 11; 1 Κίηρο χχΙί. 3. ΤΠΙ5 15. ργείοι- 
αθ]ς τὸ {6 στοπάογίηρ οἵ Μαβίι5 δηὰ οἴδεϑ, “δ αν 
δέ 11 7γορε μα 1 γοὐδί;" εἴς,, ψΏδγα ἡ ἰ5. τεραγάεά 
85 τεἀυπάαῃπί. Ἴξρ, “ῤαγέ 2», οὐ “ Βεβίά6β " 
(ες. ἀεη. χχνί 1 ; Νυμπρ. χνῇ. 14 [Η6Ἀ}.7}. 

τ ΜΕῦ 30.-οὦνν 77. τὐαᾶς ροοαὶ 121 ἐἠεῖγ 6765," ἃ Ηερτεν 
ἔογτη οὗ Ἴχργαϑβϑίοῃ, νν6}} γεηάεγεα 85 ἴο 56η86 ΌὈγ {ῃ6 
Αὐτῇ. Ν εγβ., “21 δίρασοα ἐλονε," ϑερί. ἤρεσεν αὐτοῖς. 

ψεΥ. 31.-Π|Π}. 0.9, “ἡ αὶ 7 οναᾷ (15) τη 16 τημ165ΐ 
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Ο μι," 1.4.,ὄ 15. Ῥτορίτου5 ἴο 1.5, ἰοῦ ἴο Ηἰπὶ ἴδεν 105} ν 
αἴἰρυτεὰά τἢ6 ρῥτγεβογναϊίοη οὗ [τῖἢε {τδη5- ογάδῃϊς 

{Π065 ἔγογῃ {δε πη αιμν οὗ ν οἢ παν πᾶ ϑυβρεοίοά 
ἴπεπ. ὙΦΝ, “ ὀέεαμδε᾽" ((ε5., Ζδα., Β., 3, Ρ. 89), ποτε 

[}}ν δ ΣΝ τὲ, “ 2άδηι " τξε “ τῃογείογε " (οὗ, Γ εγ. χχῇ, 
15; Ῥϑδ]πὶ χὶ. 8 ; (ε5., δέχ. Ρ. 25), οὐ “τξη (νῆξη 

γε δοίβα 45 γε α14) γε ἀε]νεγεά," εἴς. 
ΤῊΙϊ5 ϑαϊϑσίδοίζουν νἰηα!οδίίοη οὗ [ῃς ἔννο δῃά 8-ἢ δ] 

{065 γσοπὶ ἴΠ6 σμαύρεβ Ὀγουρδέ ἀρδίηϑδί {Ππ6πὶ ἰθδοῦ ας 
5 ον σαγο!] να σπου ΡῈ ἰπ οὖ πάρσπχεηΐ οὗ 

οἴ εῦϑ, ἰθβϑί γα οοηάεπηη ἴῆοβε ννῇοπιὶ (σοα δρρίοναοϑ. 

“υάρα ποίῃίησ Ὀείογτε {πε εἰπηα "ἢ (1 (οτ. ἱν. 5); 
ἌἌἍΥΒῸ γί μοι, [μας ᾿μάρεϑὶ δηοίῃοῦ τηδη 5 βεγναηΐ,". 

εἰς. (Κοπι. χίν. 4, 1 3). 

ψεῖβ. 32-34 (716 Κρίηγη 97. ἐΐδε Ατηδαςεαασογς αηα 

Ζή ΜΜαηηζηρ 97 16 44.2147ὴ.---ΔΊετ. 32.--ὐϑὴ, [Ὁ] οννεὰ 
Όν δῇ δοςῖι8. οὗ ρείβοη δηᾶ ἰπϊηρ (οἴ, χίν. 7). 

ψεΥ. 33.--“Α πᾶ {ἦεν ἐλοιιρἊἑ (οΥ ΞΡ Κα) πο γεογέ οὗ 
φοῖηρ ἩΡ᾿: Οἱ, νεῖ. 24,. 83η4 ίογ [86 οπιίβϑίοη οἵ 
τηβηϊοη οὗ ἴῃς παρε οὗ Μαηδϑϑεῇ ἴῃ (ἢ 15. δπὰ 
πεχί νεῖβθ, 8566 νεύ. 25 (ηοίε). 

 ετ. 34.-- Αρμά ἐῴε φτορς 97, Κεμδοε. .. μαρῃδαῖ 

Ζ.ε αἰΐαγ," 71 ὃς ἃ τυΐξρεςς ὀῤξεσεσηι 1.5: ΤΠΟΙῸΡῊ ἽΝ ἰ5 
ΒΌΡΡΙΘα αἴζογ ΠΞΙ ἴῃ [ἢ6 5υγύ. Ατδρ., δηάὰ Αὐτῃ. Ν εῖβ., 
Δη4 ἴῃ θοῦης Μ595., 1 ἰ5. ποῖ ἰουηα ἴῃ τῆς δερί. δηὰ 
ψυϊσ,, ηοΥ ἴῃ τηοϑσῖ Μ55. Τῇαε βεϑὶ 3 15. ἃ ἷρῃ οὗ 
αυοίδιίοη, {πῈὶ αἀτεεῖκ ὅτι ἴῃ οταῖίο ἀἰϊγεοΐα, δη ἃ πηδᾶν 

Ὀ6 οπρτε ἴῃ. ἘΠρΊ]]5ἢ (5εε (65., λέτ., Β. δ, Ρ. 391). 
Τηιυ5 [με ννογάς σοπίδίη Ὀοίῃ [Π6 ἢδπ)εὲ δηά ἰῆ6 Ἔχρὶα- 
Ὠδίίοη, ΟΓΥ ἃ πδη16 ποΐ ἰπϑοσ 66 ὑροη {πὸ αἰΐαγ, θυΐ 

ΙηἰΘηἀ 64 ἴο Ἔχρίδίη Ῥοΐῃ ἰῖ5 ἀδϑίρῃ δηά ἱπιρογίδησε :; 
{πεν (ἴῃς ΕἘδϑβίθγη ἐγ 65) σαν [πε αδἱίαγ ἴῃς. πδπὶὲ οὗ 
“ φυλί)ε55 ὀοέτυθε7ι 4.5," Ὀδοαιιϑα ἰΐ ννὰβ ἴο Ὀ6 ἃ ν ΐζηθ85 
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(δῖ πεν 4ἷςο δοκηονεαρεά δηα νούβῃρρεά Ἐῃονδῇ 
85 [πε τις ἀοά (Κεῖ). 80 {ἰἢε ρίΐθ, ψῃ θοῇ [ᾶςοοῦ 
δηά [[μΡ8η δγεοίεα, ννὰ5 δ᾽ δα (α]-᾿ ἢ, “τῆς ἢδαρ οὗ 
νυ Π 655" (αεη. χχχί. 47). 

Νοῖς [ἢαΐῖ ἴῃ [Πϊ|5 σμαρίογ ἐῆε (δϑιϊ πον Ὀογηδ 
Όν Ϊοϑῆυα ἴο {6 σοιγαρε δηά δαο] ἐν οὗ (ἢς6 {Γ4η5- 

Ἰοτγάδηϊς {γῦ65, {Π6ῖγ Ζεαὶ δηά τῃδξ οὗ [ἢ6 ταϑὲ οὗ [6 

15γδθ} 1165 ἔοσ [6 ψόογϑῃ!ρ οὗ ᾿εῃπονδῇ, ἴῃς δθϑεηςσε οὗ 
ΔΩΥ͂ Γεογίπλϊηδίίοη οὐ πε ρατί οὗ ἴῃς {τδη5- ογάδηϊς 
{ΠὈῸ 65 ἤδη νὶπαϊςαίίησ {Παῖγ οσῃαγαοίου ἔτοπὶ ἃ ἔαἶϊβε 

ϑυβρίοίοη, δηα τῆς τεδαάϊ ηδθ5 ἢ ννἱοἢ τΠεῖγ δροίϊορυ 
ννὰ5 δοςερίεάα, ναγα 411} Πρ Ϊν οτεα!40]6, ἀπα βεαπὶ ἴο᾽ 
ἰηΔΠοαΐθ παῖ ἴπ6 πδίίοη δ [15 {ἰπ)|6 ννὰβ τπάθγ τῃς 
᾿Ἰηἤπδηςε οὗ ἃ ἔγυΐν γα] ρίουβ ϑρίγιῖ, 

ΓΗΑΡΤΕΝΘ ΧΧΙ].---ΧΧΙΝ. 

7οβῆυδ᾽ 5 ἴννο ἔαγεννε!! δά γαβϑθβ 1, ἴο {πΠ6 τυ ες 
δηα δυζπογ65 οὗ ἴϑγαθὶ (οαρ. χχιϊ.); 2, ἴο 411} (ἢε 
Ρβθορὶς (ομᾶρ. χχίν). ΤὍΤῇῃδ [ογπΊεσ δα άγεθθ τῆν ὃς 
ἀϊν!ἀ6ἀ ἱηῖο ἴννο ραγῖϑβ ; ἴῃ ἴῃς ἢγϑί οὗ ννῃϊοἢ (νεῖ. 2 ὅ- 
11) Γοβῇθα δησοουγαραδ ἴΠ6 τυ] 6 ῦϑ, εἴς. ἴο ρϑύβενεγε ἰη 
[ῃὴ6 σοηημπεϑί οὗ (δηδδη ὈΥγ Ῥτογηΐβδεβ οἵ σοπεϊπιιεά 
αϑϑἰϑίδηςε ἔγοπὶ αοά ; ἰη [Π6 βϑοοηά (νεῖβ. 12-16) ἢξ 
ψναγη5 [πδπὶ οὗ ἴπ6 σοηδθεα]υξδηςαβ οὗ ἀἰθορδεαϊδηςα. 

Βοίἢ δάάγεϑϑεϑ (ςμδρϑ5. χχί!].- χχίν.) συγ Κιηρὶγ ἀϊ5- 
Οἷαγν 7οϑῃιιδ᾽β ρίείγ, Ζβθαὶ, δηά ἀβδερ δοαιαϊηΐδηςςα ψἱ ἢ 
Ὠιπηαη παΐυγα. ΤῆδΥ ἡλᾶν Ὀ6 σοπιραΓγοά νι Μοβοϑ᾽ 5 

ἴατανν οὶ! δά άγεθϑεβ ἰη [ῆ6 Βοοῖκ οἵ Πευϊζεγοηογν, ἴο 
ννὨοἢ τείεγεησε ἴῃ [Π6ηὶ ἰ5 οἴδη τηδάβ. Ουζγ ἢδανεηὶν 
7οβϑῆια, Ὀείοτε Ηδ [ἰεξε [15 δαγίῃ, σαν ἃ ραγίίηρ 
οδαῖρα ἴο Ηἰβ δροβίίεβ (Α-ςῖϑ 1. 4). 



( 

ΧΕΚΒ. 1-3.} ΤΩῈ δΒΟΟΚ ΟΡ 7οΟ5 σα. 347 

ΓΗΑΡΤΕΝ ΧΧΗ]. 

εῖβ. 1-11.-τνϑ εσ. 1.-ττῦ Ὁ, “,)2θρονηι (1.6., αἴτετ) 
»α}) Ἄ ἀἄαγςε" (οἴ. ἀξδη. ἵν. 3; ΕζΖεκ. χχχνῆϊ 8). 

«“4,,36γ) λα γεῤλουαᾷ λαα ρἵνοη γεσί," εἴς. (58ε6 ΧχίΙίϊ. 
3,4, Χχὶ. 43, 44): ΤῊϊ5 οἰδιιϑα Δρρεδῦβ ἴο 6 ἴῃ ἃρρο- 

βἰίοη ἴο (ἢς ἰογεροίησ, ΠῸπὶ ψῃϊοἢ 1 5 βεραγαίβά 
Όν 4 ἀἰϊδείποϊίνε δοοθηῖ. ΤὍΤδα 1 Ὀεΐοτε ΡΠ 5ῃοι]ά 

ὈᾺῈ τοηάογεα “δπά, ποῖ “ται, 25 ἴθ ΑΟΝ., ἔοσ ἴδε 

ΔΡροάοβὶβ βερίηῃβ δἱ νοῦ. 2. ΔΊ {μὲ ρῆγαβα 1}} Ἰδὲ οἔ, 
ΧΙ 1. Ηδετῖε 1 ἱπαϊοαῖοα [6 5111} σίῃοῦ δάνδηςς οὗ 

Τοβῆιυδ᾽ 5 ἄρα, 530 παΐϊ ἢξ τηϊρῃξ δὴν ἀδν δηϊζοΐραίΐε ἢϊ5 

ἀεδιῇ (οἴ. νεῖ. 14) 
ψ εν. 2.-οὐδὴ δε), “ἐλαΐ 7οσΐπα εαἰρα αὐ )εγαοί, ἐδ 

οἰααγς, εἴο. Τα ὃ δἴϊζαογ ΝῊ πεβά ποῖ ΡῈ ἐγδηβαϊεά 
(ες. ἀξη. χχ. 8 ; ον. 1χ. 1, ννθγε 1{ 15 υητγδηβϑαῖθα 
ἴπ τὩ6 Αὐυΐῃ. Νεῖβ.). Ὁῇε ἴεγηλβ “ εἰάογϑβ, ῃθδά5," εἴς. 
ἃῖα δἊχρίδηδίοσν, Ὀείηρ ραΐ ἰῃ δρροϑίϊίοῃ ἴο “δ]} 
19γ461. Τῇε ρἷαςε ἴο νῃϊοῃ οϑῆυα συπηπχοηεά [ἢ ΘΠ 
τνὰ5 Εἰ Πεγ ΤΊ πγη δίῃ -σεγδῇ (Χχίχ. 50) οἵ, πιοῦα ργορ δῦ Ϊν, 
σῃεοΠοη (Χχίν. 1), ἴῃ6 οεηΐγε οὗ {πε ἰδηά, δπά (ἢς 
Ρίαςβ οἵ {Πε6 βϑαποίψασν. Τῇ ὮΦΡῚ Ψψεῦα [6 τερτγε- 
βεηίδζινεβ οἵ [ϑγδεὶ ; ἴπῈὸ ΘΝῚ νεῦα ἴῃς ἢεδάς οἵ 
{ἰρας, [πλ 11:65, αἀηά ἤουδ565, ἔγοπὶ ννοπὶ ννεῖα ἴακεη 

[πε Ἰυάρες. δηά ονϑγβεοῖβ (Ὠ  Ἰον», 1. 10), 566 οἡ νἱϊ. 14. 
Ι͂η τῆς ἰαϑὶ οἶδα ἴ[ῆς ψογάβ “17 αγε οἱα," εἴς,, ἱπΊρΡΙ]ν ἃ 
τοάβοη ΨὮΥ ἢδ 5ῃοι]ά ἰοβα πο ορρογίπηϊίν οἵ Ἐχῃοσγίίηρ 

{μεπι, που {ΠΕ Ὺ οἵἉ αἰϊεπαϊηρ ἴο 5 σομηβεὶ. 
Ψεγ. 3.- ὈΞ ΕΡ, ποῖ, 85 Δυῖῃ. Ννεῖβ. δηά ἘἈοβεηηι,, 

“δεεαμδε 97 γοῖι," 1.6., οὐ γοιγ δοοουηΐ, Ὀὰξ “ ὁφ7076 
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γομ," 1.6., ἀτίνίησ τε οἵ Ὀεΐίοτε νου ; ἃ σοηϑβίγυοίίο 
ΡΓφρηδηβ (Κ αι]). “2:07 7ελουαΐ, γομ7 Οοα, (15) 176 
ἐλαΐ ἀαΐϊά Ξρεερσλὲ 707 γος" : δ8εε {με ργοπηῖϑθδε οὗ Μοβϑϑξ 

(Όευῖ. ἱ. 30, 1.22). 850 ἴῃ οἵ (τγίβείδη νναγίαγε (ῃς 

γοπιοηδύδηςς οὗ νῃδὶ αοα 85 ἀοηα ἴοσ ιτ15 ἰῃ ἔογπιοῦ 
{{π|65, δηά Ηἰ5 ῥγοπιῖίϑεβ ἔογ τῆς {πζιγο, 5Βῃουὰ δη- 

σοουΐαρα δηᾶά τῇᾶκε ι15 ϑἰθδαίαϑδσξ Ὀοΐῇ ἰῃ {τι δηά 
οὈδαϊεδηοσα. 

ψει. 4.-- ΡΒ, 566 οἡ χἱϊ, 6, αηὰ οὗ, Ῥβαίτῃ ᾿χχν . 
55, ΨΏΕΓΕ ἴῃ Κα τπηδῆηοσ ἡδίίοηβ, ἰηϑίεδα οἵ {πεῖν 
Ιαηά, αὔὸ ϑαϊά ἴο Ὅς δ᾽]οϊίεςξἁ. 1}) ΠΌΤ, “707 ἃ 205565- 

σ[ο71 10 γο27 γίδες." “γον ἐδε 7ογάαρκ αμα αἰἱῤ {δέ 
μαΐίογις τυλτεῖ 7 λαῦὺς οἱ οὔ, απαὶ 1ἤξ ργεαΐ 5σϑα ἐοτυαγαῖς 
{6 φοἱηρ ΟΣ 146 διρ : “ ΤῊΘ ηδίοηβ " ᾶγὲ πγεηϊζοηδά 
ἰηϑἴοδα οἱ {πεῖν τογγιογυ, Ὀδοαῦβϑε [πον ψεῦα σίνεη ἴο 
1τῃ6 στε ες ἴο ΡῈ ἀεϑίγονβα ; δηά “ τε 7ογάκη " δπὰ 
“ἦε Οσγεαΐ εκ" ταῦ ἴμε θουπάαγν οὗ (δηῆδδη ἔτοῃ 
βααϑί ἴο νναϑβῖ. 

εν. 5.-τθηπῦ, “το ἐαροΐ 1), ἴτοτα ΒἽΠ, ἴο 
[γαῖ οὐ (οἴ. επί. νὶ. 10, 1Χ. 4) : ΟΒαϊεορῃ-΄ηδηλεῖβ ἰ5 

564 ἰπεοίεδά οὗ βῆδνα (ὃ 60) οἡ δοοουηΐ οἵ {πε νεαῖ- 

Π655 οὗ {δε συζίυγα! π (οἰ. ΝυαΡ, ΧΧχν. 20). Οη [8 
[ογπὶ ὩΠΣ}) 566 οὐ ἴ. 15. 

ει. 6.--ριπὶ, “2 ογεγζογέ (Δῃηἃ 50) δ γὸ ὑ67} 
οἔγοηρ" : Τῆς ρετίεςξ 15 ἤδγε υϑεἀ 85 δῃ ἱπηρογαῖϊνο, 
[Ὡς ργεοθεάϊηρσ οἰδιιδα ἱπιρὶ γίηρ ἃ σαυβε (δ 126, Βδπ). 
Ι, 2ηὰ ραγ). ΔΙ τμ6 Ἐχβμογίαδζίοηῃ ςΐ. 1. 7. 

Ψεσ. 7.-- 3, [ΟΠ] οννοὰ Ὀν 3, πιθδηβ “20 Δοία ἐμέ47- 
εὐμ756 τί " ((65., 26Ζ., Ρ. 106), οἴ. νοῦ. 12. 3. ὙΠ, 
“20 γ»ιαξε »167110721 07. νῖΖ., 85 8ῃ οδ͵]εςϊ οὗ τε] ρίοιιβ 
αβῆδηςε (οἴ, 154. χΙνηΐ, τ; Ῥβαὶτῃ χχ. 7 [8]}. ἈΞ Ὼ δ, 
“ ραπ56 γὲ γοΐ 10 ξευθαγ," νῖζ., “ ὃν [ῃ6 πδηλς οἵ {Πεὶγ 

ροάς, δϑνδαγηρ Ὀν [6 πᾶηθ οὗ ἃ ροὰα νγ»ὰ5 δἰ νναᾶγϑ 
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Τεσαγαςα 85 δὴ εν ἄδησε οἵ Ῥεϊεῖ ἰῇ [δὲ σοά (5ε 6 
Πευΐ. νὶ. 13, Χ. 20). ΔΨ τεϊαΐεβ ἴο ουξνναταά ὑγουϑῃ!ρ 
ΡΥ ϑδοῆςε δηά σεγεπηοηΐθβ; Γ ΠΕ τ, ἴο [ῃ6 Ὀεπάϊηρσ 

Ὀείοτε ἀοά ἰπῃ ρῥύανογ, δηά ἱηνοσδίίοη οὗ Ηἰ5 πδπηλε ; 

τῆς ἴννο αὔὲ ρσεηεύα!ν σοηηξοίεά ἰορείπετ, 45 ἤεγα (οἴ. 

ἘχΟοά. ΧΧ. 5, ΧΧΙΙ. 24; επί. ἵν. 19, ν. 9, εἴς. ; Κ αι). 

εν. 8.--δ 35, “ὀκί," αἰζεγ ἃ πδρ. (οἴ, Ῥϑδ τι 1. 2, 4). 
“ἧς γε ἤαυε ἐαἰργι6 τιγ10 {5 ἀαγ᾽ : ΑἸἩ δϑϑογίίοη ἴο ὃς 
Ὀπαογδίοοα ἰῇ ἃ ρεηογαὶ ϑεῆϑε οηἱϊυν, ίογ {εγα δά 
Ὀεθῇ πῆϑὴν ἰηάϊν!τι4] εχοθρίίοηβ. Νοῖες ον ὃγ 
Ἰπαϊοίοιβ ρύαῖθδε [οϑῆμα δησουγαραὲ {ΠῈπῈὶ ἴο ρεῖ- 

βενοδησα, ἰεϑὲ ἴεν ϑῃου]ά ἰοβα ἃ γεναγά ίοσ ([ἢ6 ροοά 
ψνῃοἢ τον Ὠδά αἰγεδαν νγουρῃίϊ. 

ψεῦ. 9.---,.λ , “αηαὶ )ολουαΐᾷ λαίδ ἐἶγίνεη οπέ 

ρον» ὀεζογε γον," εἴς. : ΤῊ5 ννὰ5 ἃ [1Π]|πηεηΐ οὗ δαί. 
ἷν. 38, ν]]. 1, Χ. 1, Χί. 23. ὈΒν, “απα γον": Ῥαΐ 

50]. (ὃ 145, 2. “Δὸ γιαη λαϊᾷ οἰοοα" : Α []6]- 
τηϑηΐ οὗ {πε ργοπιίβδε ἴῃ Πεαῖ. νῖ!. 24, ΧΙ. 25. 

Ψψεῖ. 10.--Ἔ3, “οὐαφείλ": (ῇ, [ῃ6΄ Ῥτγοπηῖβα ἰη 1, οντ. 
ΧΧνΙ. 7, ὃ; θεῖ. ΧΧνη!. 7. Τπῃα ϑβεσοηά οἶδε οὗ {ἢς 
νεῖϑ6 15 ἃ γερείίοη οὗ νεσ. 3 ὁ. 

Ψεγ. 11.-- ΑἹ ππα ἰαξε ροοραΐ ἤεεα 0 γοΉγ7 σομίς." 
Ἐ29 Βεῖα τηδδῃβ “ [0 γ [Π6 58 οὗ γουγ 5015" (οἴ Πεαΐ. 
ἵν τς; Κεὶ)λ. “70 ῥουε 7ελοναΐ,᾽ 5εὲ6ὲ εαΐ, νί. σ, 
Χ. 12, Χί. 132: Π1|Καννῖϑε. ἁὑησεγ ἴῃς Νὲν οἵ (γι δη 
(ονεηδηΐ ἰονε δηα ορεάϊεηςα αὰ υηϊεά (]} οἢη χίν. 15, 
Χν. 14). 

Ψεῖβ. 12-ἰ6 (αγμέηρ ἀραΐηεί 442ος145).----͵ου. 
12.---“ Βμεὲ 15 γὲ6ὲ αο τη αὴῶῷ τυῖδε γοίμ 7," νὶΖ., [τοτὴ 

[ο]ονίηρ [επονδῇ (οἴ. χΧΙΪ. 18). ΠῚ, “ ἀπαὶ 17, 7γ6 »ιαξε 
παγγίαρες τὐἱά ἐἤερε" : ΤῊΪΒ5 ννὰβ ργοῃί [64 (Εχοά. 
χχχίν. 12-|16; 1 ευῖΐ. νι]. 3). ἸΠΠ πηθᾶπ5. ὈγπλΑΎ ΪνΥ 
“(ρ ουΐ ΟΠ “ἴο οἰγοππηῖςοῖβε ᾿" (( 68., 2.642.), ἀπά [ἢςη, 
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Ὀεδσαιϑα τηδγγίαρο, {πὸ οἰγοιπηγοίϑίοη, 8 ἃ Κἰπά οἵ 
σονεηδηΐ, “ ἴο σοπίγαςξ δῇ ηἶν ἢ δήνοηα :᾿" οὗ, {Πς 
πχεδηΐηρ οὗ [ες σορῃαΐα ψοζά ἴῃ Αγδῦίς, δηά 566 
Ηοοϊκεγ, Ἐοίδς. οί, ν., 62, ὃ 21, ποΐε 7 (εη4). [Ἷ}7ἡ 
ΗΠ ὮΡδΕ6Ι 1 πηδδῇβ ἴο :πιθυτ ΔΎ ΕἸ ΘΥΓ ὈΥ σίνίηρ ΟΥ̓ 

τοςσεϊνίηρσ ἃ ἀδιιρηϊζοῦ ἰη πηαύγίαρε, πα ἰ5 μεγα [ο]οννεά 
Όν 3, 45 ἴη ΤΠ ευΐ. νὶ!. 3; 1 581. Χν"Π. 22, 23, 26, 27; 

ΕΖία ἴχ. 14. Δ) ὈΏΝΞΉ, “ αηαἹ γὲ “0716 α,2Ο7ρ᾽ ἐδ67)1," 
2.6., Επίοσ ἰπῖο ἔθ] ον δ ρ ἢ {Πεη (οἷ, νετγ. 7). 

ΝοΩΙ 3.-πππρο: ΓΒ ΠΊΘΔη5 ἃ 5ηδ.6 οὐ πεί, τί. ΠΠΞ, 

ἴο ϑργεδά ουΐ, οἵ παγίς, [κε Καί. 35; Ρ54]πὶ ᾿χίχ. 
23 (Ηε}.) ; 58. νι. 14, ψΏεΓα 1 οσσυτθ αἷθδο ψ]τῇ 
Οὐ, ἃ ἴγὰρ, ἔγοπλ δ", ἴο ἰὰν ϑῆδγεθ. ον, “ἃ βοοῦυγρε," 

ἔγοιῃ {6 116] οὗ 0, ἴο ἰαϑῇ ; εἰβεννῇεγαε (ἢς [οστὴ 

ΟἿΦ᾽ 15 υϑεά (566 Ῥζον. Χχνί. 3; 1 Κίηρϑ χη. 11, εἴς). 
ΤΠ ἐχργαϑϑίοη “ἃ βσοιγρα ἰῃ νΟῸΓ 51465, ἀηα [Πογη 5," 
εἴς., 15 5 π|}|ὰΓ ὈμσΓ οἰγοηρσοῦ ἴπδη ἴῃδί ἰῃ Νιπ,Ό. 
ΧΧΧΙΝ, 55. “7οβῆυα ογονν 5. ἢϊ5 ἤρσιτιγεβ τορεῖμεῦ ἴο 
ἀερίος [Πε6 πηίθεγν δπα ορργεβϑϑίοη νοῦ ψουῦἹά 6 
ΒΓΕ ἴο ταϑαϊς ἔγοπὶ [ΕἸ] οννϑ]ρΡ ἢ [πε (δηδδηϊίεϑ, 
Ὀδοϑιιβα ἔγοπὶ ἢἴ5 ηον]εάρσε οὗ τῇς βοκίθηεϑϑ οὗ [6 
ΡΘΟρΙα δηά ἰἢς νιοκεάηθϑοϑ οὗ [6 Ὠυπηδη ἤεαγί ἴῃ 118 
ηδίαγαϊὶ ϑἰδαΐθ, ἢ οσου]ά ίογεβεας {παΐ [6 δροβίδου οἵ 
[ἢ6 παίίοηῃ ἴτοπὶ 6 1ογά ννῆϊοῃ Μόοβεβ ἢδα ἰογείοϊά 
ννοι]ά ἴαἶκε ρίαςε Ραΐ ἴοο ας κὶν ; δ5 [ἴ δοΐι}ν αἱά, 

δοοοίάϊηρ ἴο Ππᾶρθ5 1. 3, εἴς., ἴὴ {Π6 νεῖν πδχί 

σεησγαίίοη " (Κ 6115 “ὥηι 2 γον 2εγα22110η1. ζγοῦς Οὗ 
406 ροοαῖ ἑαμα." ὈΣΊΞιΣ, 4]. ἱπῇ. (ϑῃογί ὄὅ [-]}, ψ ἢ 
συχ (ὃ 61, 1); ψΠΉ {Πα Ιαησιαρε οὗ {Π|5 τὰγεαΐ οἢ, 
Πδαῖ. χί. 17, ΧΧΥΠΙ. 21, ἴῃ Ψ ΠΟΙ Ἰἰαϊίεγ ρίδοα ΠΡῚΝ 
(ργορεῦῖν στγτουπά ἴῃ τεϑρεοΐ οὗ οὐζασγα) ἰ5 υϑεα 85 

ἤδγα. 
ψετ. 14.-, “ 2ϊς ἀαγ,᾽ ατί. Ἔπιρῃδίίς (δ 100), 
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πλεδηίηρσ πόα {πᾶς της {ἰπ|6 ννγὰβ οἷοβα δἱ παπά (ςΐ. 
ευῖ. ἰκ. 1) “726 τυαγ 97 αἰ ἐΐε φαγί, οἴ. τ Κίηρς 
1. 2. “κ᾿ τε φαγί" Ξξξὲε 411 τηδηκιπά, 85 ἰῃ ἀδη. 

ΧΙΟΙ Σ 1 58Πη|. χνί!. 46; 1 Κίηρθ χ. 24 ;1 (ἤτγοῃ. 

Χνί. 23 ; ῬϑαΪπὶ ἰχνὶ. 4: ““Μοΐ ομὲ τὐογα (21) λαΐϊᾷ 
,7αἰἰα": (. χχί. 45; 1 Κίηρϑ ν"!!]. 24, 56. 8ο ψῇεη 

{Ὠγουρῃ ΟὨγίσε, (ἢ6 σ]ογίουβ Απείΐγρε οἵ 7οβῆυδ, 
ῬΕΙΙανοῖβ ἃ ρυΐ ἴῃ ροβϑεϑϑοίοη οὔ [τῖῃῆ6 ἤξανεηὶν 

(δηδδη, ἴον 1} Ὀ6 δ0ϊ]ς ἔγοτῃ {Πεῖγ ἤδαγίβ ἴο [6 ϑ ΠΥ 

ἐπαΐ ποῖ οπα νοζγά (ρτογῖ56ε) οἵ ἀοά ἢαδίῃ [αδι]εά ἴο ὈὲῈ 
ΔΟΟΟΠΊΡ] Ι5ῃ6α. 

Ἅετγ. 15.-ο τ -. Ὁ ὃ, “ φυδνγν συϊΐ τυογά;" 1.6., Ἔνεῖν 
[Ὠγεαϊεηίησ, ἴῃ Δ᾽] δἱοη ραγί συ! αγὶν ἰο ον. χχνὶί. 

14-33; θεῖ, Χχνη!. 15-6δ, ΧΧΙΧ. 14-28, ΧΧΧ. 1-15. 

ὈΣΕΙ͂Ν, 5ε6 (σα5., ὅγ. (δ 117, 2). ΤΗΐβ 15 1ῃ6 οτίρίηαὶ 
Δη4 τεριδαγ ἰογη, ψν Ποἢ ννα5 σοηίγαςοίεα πο ΠΝ αἵ 
ἃ ἰαῖεσ ρεγιοά (Εννα]ά, Ζϑἀγό,, ὃ 264, 4). 

Νεῖ. 16.----«  λεοη γε ἐγαμδορῦεδς . .. απαᾶ ρὸ αηια 

σέγυε. .. ἔδλογ σἤαίζ {6 αϑισογ 97. )ολοναΐ," εἴο. ΤΠς 
ννογ τ Πεῦα ἀεποίες οοπίϊπυδηοες δηά ρίοόρυεϑ ἴῃ 

ἱτηρίεῖν. Τῇ Ἰ᾿αϑί οἰδιιβα οἵ ἴπεῈὶ νεῖβϑε 18 ΠδδΥΪν ἃ 
νεγθδίπὶ ταρο(οη οὗ [δὲ ἴῃ ευῖΐ. χΙ. 17. 

ΓΗΑΡΤΕΚΝ ΧΧΙΝ. 

7ροομα᾽ς ϑεεομαῖ ᾿αγεινεί 44 ἀαἶγόσς. 125 τὐας φροξεη 
ο αὐ τῴ6 1γ1δες 97 ]δγαφί τη ἐΐε δ γϑοης ὁ {δεῖν 
εῤγοτοηίαΐξίυες αϑδεεηηδίραί αὐ «ὁ Ζεεζδη. 

ψεβ. 1-1 5 (7}ρεπα γοΐδαγοος ἐἤο δοημοές τυλίοὰ Οοά 
ἠασαὶ εομγεγγεαΐ ῤορ ἐΠΦῚ7 ἨαΙ20)2 7707 1:5 ΟΥ̓) 222 10 

ἐλαΐ ἐΐγιε, αμαὶ ἐπογφιβῥοῦς οἰαῖ)5 707 Οσοά 1617 ζεαγέν 
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αηαΐ οη111γὲ αἰῤρρίαηοο, ἤσς ἐσαῦνός 1:, ζοτυόύεν, 190 ἐλεῖγ 
τυ» οἤοΐοθ ἕο σεγυε (σοα ΟΥ̓ ποῖ).----- ατ. 1.--ποξ ῦ, “ 1 
͵δὐδοδερι," 566 οἡ χνὶἹ. 7. Α ἴδεν Μ55. οὗ ἴῃς ϑερί. 
ἤανα 5ΠΠΟ, ἔογ Θῃθοπδη,, Ὀὰΐ [6 δυτζ., Ψαϊ]ρ,, δηά 
τῆς (α]ά. Ταγριπη δοσογά σι τῆς Ηδρτγον ἰεχί. 
Α5 ϑῃεοῆεπὶ ννὰβ ἴπ6 ρἷδος ννῆεσγε ΑΡγαῆδαπὶ δηά 
]ᾶοορ πὰ εγεοϊθα δὴ αἷΐαγ ἴο (σοά (6εη. χίϊ. 6, 7, 
ΧΧΧΙΙ. 1ὅ. 20), δηά4 οἷοβδε ἴο νῇῃϊοῃ [6 ϑβοϊεηηηίν 
τεοογάδα ἰη [ο5ἢ. ν"]. 320-25. Πδά ἴδκβεβη ρΐδςθ, 1 ννὰϑς 

Ὠδῖσγαὶ τὶ ἰἴ σπου] ἤανε Ὀδεη οἤοβθη οἡ [ἢ|5 
Οσοδϑίοη 85 οδὶ ουϊαϊθα, Ὀν 115 ἀϑϑοοίδίίοηβ, ἴο ἱπργαϑ5 
{πΠ6 πιηἀ5 οἵ {πε 5γδο 65 (οῖ. θεαη ϑίβδηϊεν᾽ 5. .52)1. 
ἀπά αί,, ῬΡ. 239). Ὁ, 566 ἰ. 10, ΧΙ, 2. ΔΜ), 

“27εποηίφα ἐῤοηεοίσες," ἴτοτὴ 5, “ἴο ραςε" (οἴ. [οὉ 
ἱ. 6). Ἀπ 8: ΤΗΐβ Ἔχργεββϑίοῃ ἀοαβ ποί ψψαγγαηξ [ἢ 6 
ἰπηδεύθησε οὗ Κοβεηη). δηά Κηορεὶ [αὶ [Π6 αὐκ μαά 
Ῥδθη τγτοπιονεα οὐ {5 οσοσαϑίοη ἴτοπὶ ϑῃ|}οἢ ἴο 
Θῃεοῆεη. Νείζμεγ ἰἴ, ποῦ ἡ ἡθρ, ψῃϊ ἢ οσοιτβ ἴῃ 
τείεγεηος ἴο (ἢες Ταρεγηδοὶς (Χν!. 6, χίχ. 5.1), πεϑά 
ΒΟΠΊΘΓΙΠ165 ἱἰπΊΡ]ν τότε ἤδη ἃ ρεηῆξεγαὶ δ᾽} βίο ἴο 

. (οὐδ ΡΙέϑθεησε 8ἃ5 βίνηρ 5ο] θην ἴο ἃ ρΪδος οἵ 
σεγοσηοην (Ηςηρϑδίεηρεισ, Δείγῶρε, 11.., Ὁ. 13, εἴς, 
αυοΐϊεα ὃν ΚΕΙ]; οἰ. ]᾿υαρ65 ΧΙ. 11). [{ 5, βονγδανοῦ, 

ἴο 6 τειηδικεά τἢδξ ἃ βδαηςίν δἰίδοπεά ἴο Θῃθο ἢ 6ΠΊ, 
Ὀδοδιβα Γοϑῆσπα δά δγεοῖϊθα δὴ δἰϊαγ οη Μοιυηΐ ἘΡαὶ, 
Ποαγ ἴο ἰΐ (5δεε ν"!. 30). 

Ψεγ. 2 (716 3γεΐ 2γοοῦ οΓ Οοα᾽ς» γανοῖιγ----“4 ὀγαλαηη"ς 
εαἰ{).----“ ὦ τὴς φεοῤίο,᾽" ῬΥΟΌΔΌΪΥ 45 πλὴν ἱπά νί ἀπ415 
ουξ οὗ δδοῇ {δὲ αἰϊεπάβά 85 νεῦσε δ0]5. “ σοά οὗ, 
7εγαρ" ΔΕ 50 ἰεγπηεά, δίπος ἴοβῆια ἰ5 δροιΐ ἴο 
ταῆσαγθα ἴπ6 Ῥεηεῆΐςς ψῃϊοἢ ἀοά δά οσοηΐετεά οἡ 
5. ρεορὶες ἴϑδγδεὶ ἔγοπὶ δησίθηΐ {{π|δ8 ὉΡ ἴο ἰἢαῖ 

Ρτγδϑθηΐ ἄν, ψμεη Ηδ Παά ρα ῃδη) ἴῃ ροϑβϑεβϑίοῃ οἱ 
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[ῃς Ιαηᾶ οἵ Οδηδδῃ. “ Ζδε γίυεγ᾽" (ποΐ “τς ἢΠοοά," ἃ5 
ἴη Αὐτῇ. Ν εγϑβ.), 24., [ες Ἐπιρῃγαΐθϑ, οδ]] δα “ ἦε τίνοσ," 

κατ᾽ ἐξοχὴν, 45 ἴῃ αςη. χχχί. 21; ΕΧοά. χχίϊ, 31; 
566 ηοΐε οὐ ἱ. 4 7ζὉῇῆε δροάβδ οἵ πεῖν δίμει νγὰ5 (1) 
ὕτ οὗ [86 (δαϊάεε : (2) Ὁβαγδὴ οὗ Μεβοροίδηγχία 
((βη. χί. 28, 31) δριρ, “72 ῦονε ἴηι ἐηιηριδηιογήαί," 
ΠῚ το ΠῚΡ, ΟΠ] ά., ἰο ἄεῖαν ((ε5., 2.4:.), ϑερί. 
Θαῤῥα. εξ ν858 ἴῃε ἔδῖμεγ οἵ ΑΡργδῆδηι, Νδομοζ, 
δηά Ηκδγδη (αεῃ. χί. 27), Ὀυϊ [6 ἔννο ἢγϑί οὐἱΪν δῖε 
Γησηςοηδα ἤσδγο, Ὀοοαυβε ἰτοπὶ πο [6 [ςγ86 165 

ψνετα ἀεβοδηάεά, νίΖ., ἔγοη ΑΌγαπατη οἡ {με ραίεγηδὶ, 
δηα ἔγοῃῃ Νδοῆοσ οἡ [πε πιαΐεγηαὶ 5άἊε (αεη. Χχίϊ. 23, 
ΧΧΙΧ. ΙΟ, 16). “4,ἃ ἐΐογ δεγυεαΐ οἵἦεν ροαῖς: " ῬεΙθδΡρ5 
[ἢε τογαρΐπὶ (ρεπδῖεϑ) πιεητοηθά ἴῃ ἀξη. ΧΧΧχί. 10, 
324. Δοεοοτάϊηρ ἴο {δε Τεννϑἢ {τδαάϊτ!οη ΑΡγαῆδτι ἀϊὰ 
ηοΐ ραγίο!ραῖε πῃ {π15 ΙΔοΪαῖγν, δηα Ὀεΐηρ ρεγβεοιξεα 
1η σοηϑθεαιδησε ννὰ5 ΟὈ] ρα ἴο ἰδεαᾶνε 15 παίϊνε ἰδηά 
(Ταΐρυπι Τοπαίμαη, ου ἀδη. χὶ. 23), οὔ᾽ γαῖμεσγ ννᾶβ 
ο41}16ἀ ἀναγ Ὁν αοά, [πὶ μα πλὶσξ εἐϑοαρα τοὶ (6 
5 ΓΓΟῸ Πα ηρ 1ΔοΙαίγν. 

νον. 3.-- τὴ, “πα 7 ἐξα," 11ἴ. “1 τηδάς ἴο ρο." 

“νὼ, “σηπαΐ 7 με: 26." πνξ, ΗἸΡΉ. ἱπηρογί. ἀρος,, 
ἴογ ψὨίοῆ τῃ6 ΟἿ 45 [ῃ6 τῆούα ιἰϑ4] ἔογπλ ΠΝ, 
“75 αας" 16 Ἐεχρ δηδίογυν οὗ [ῃς ἰογεροίηρ ψοσζγά “βεθά," 

ἴου ἰῇ Ιβϑαδαςο ννὰβ [ιἷὶβ ϑεεά ἴο Ὀε οδεὰ (ἄξῃ. " 
ΧΧΙ. 12). 

ΝεΥ. 4.--Απά 7 ραῦὺε τγ10 ραας γαεοῦ μα δαπ": 
ΙΪῃ δηβϑννεῦ ἴο 15δδοβ δαγηδϑῖ ργανεί, δηά δἴϊεγ ἢε δά 
Ὀδδη τηδιτεα ἔννεηΐν γεαῖβ (αεη. Χχν. 21,26 ; Ῥβαϊῃη 
σχχν. 3. “Αμά 7} ραν πρίο ἔξαιε ἤοιρέ δε1γ, ὺ: 
566 ἃξῃ. χχχνὶ. 8 ; Πουῖ. 1. 5,12. Νοίπιίηρ ἰ5 βαιά 

δ πΞ ἩΔΙΓΥ, τουρ. [1 οχιθηαορα ἴσγοιῃ (Π6 Ὠεδᾶ 564 ἴἰο [6 
ΕἸδηῖῖο σα]. 

23 
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Πεῦα οἵ [δε οἷ οὗ (δηδδη ἴο ἴδε ροϑβίεγιν οἵ 15880, 
Ὀεοδιιθα Ἰοβῆνα δϑϑυσηες παῖ 85 611 Κηοννῃ ἴο {ῃςε 
15γδα] 65, δηά, ἰεγείοσγθ, οἷν δι ϊἀ5 τῆς ϑἰαϊζεπιθηΐ 1 

1Π6 145ῖ οἶδιιδε οὗ ἴῃς νοῦβε ἰῃ ογάδγ ἴο ἱπίσοάπςος ννῆδί 
(οΠ]ονν5 ἴῃ νϑῦβ. 5-7. 

γεῖβ. 5-7ῷ (ϑεωρα γοοῦ 97) Οοά"ς  αυοιν, νἦΖ., ἐἤδ 
1 εἰυεγαμοε γον» Ἐργρῶ).--- εὐ. 5.---- Απάᾶ 7 φριοίξ 
Ἐρνε, Ὧ6., ἰῖι5 Ιαηὰ δηὰ ρεορίθβ. ἢ) 58 υϑεὰ οὗ ἃ 

Ρίαρια, ἐ.ς., (αι οὗ ἔτγορβ (Εχοά. νἱϊ. 27, νἱϊ!. 2), δπὰ 

οὗ ἴπ6 βαρ οἵ πε δεβίρθογη οὗ Εργρέ (Εχοά. Χί!. 
23, 27). ἴῃ Ἐχοά. 111. 20 29) 18 56 ἰῃ ἴῃ6 58Π|6 
586η56. ὝΕΝΞ, “ σοούγαηρ το 1ζαἱ τυλτο" (Δυίῃ. Ν 6γ5.), 
οὐ “φοωογαζηρ 10 1ζ6 2έαρμος τυλῆοΐ," βυθαυάϊ ΠΊΒΑ9Π 
ἴτοτῃ ἴῃ6 ργεοσδάϊησ ἢδδι Τῆς ϑερί. ΑἸεχ. 866πὶ5 ἴο 
πᾶνε τεδά ὝΝΞ, νναίςοῃ ἰξ Ἰοοβοὶν ταπάεγβ ἐν σημείοις 
οἷς ἐποίησα, εἴ. ἴῃε Νυὶρ., “εἴ ρΡεγουβοὶ ΖΕ ργρίππι 
ταῦ 1|5 ϑἰσηῖὶβ οἵ ρογίεης 5, “44 αΠογισαγάς 7 
ὀγομράΐέ γοι ομζ," νίζ., ουἕξ οὗ Ἐργρί, ἴῃιι5 {]8]Π}ὴρ᾿ [Π6 
ΡτοπΊΪ56 ἴῃ Ε χοά, 111. 20. 

ψ,εζ. 6.----τοντ, “10 ἐσ σφα," 1.6., [ὴΞς Αταρίδη αὐ], 

Βεγε σδ!]εὰ κατ᾽ ἐξοχὴν, Ὁ"Π, 45 ἴῃ Εχοά. κίν. 2, Ὀαΐ 
ΠΟ" δἱ ἴῃς ἐπα οὗ {Π15 νεῦβα (οἔ, 11. 10, ποίε). 

γε. 7.- πα 1 εν ογίσα μηΐο γεζουαλ᾽": 866 
ἙἘχοά. χίν το. ““4μὦ4 7 ὲ 2μὲὶ ἀἠαγζησος": Τῆ6 ἀρτυρί 
οἤδηρε ἔγοσῃ ε τοί ρεΐϑθοη ἴῃ νεῖβ. 3-6 ἴο [ἢς {πιτὰ 
Ῥεύβοῃ ἤεσα 15 σοῃηηπΊιοη ἴῃ Η εὗτεν (οἴ, Ῥϑα]πὶ ΧΧΙΪ. 27 
[Ης}.],1χχχὶ. 16; Ζεοδ. χίν. 5). ΡΝ, “ ἀαγξηδος," τί. 
δθν, ἴο 5εῖ, ἴο ΡῈ οὔβοιε ; {πε ποίη ἰ5 ιιϑεὰ ἤδθγα 
ΟὨΪγ, Ῥυαξ {πε σοπιρουπά ΠΡρΕνο, “πε ἀαικπεβθ οὗ 
]εονδῇ," οσοιτβ ἰῃ [6γ. ἢ. 31. Τῆς δ] υϑοη 15 ἴο 
[π6 Ρ]Π|ὰγ οὗ {πὰ οἱοιά (ΕΧοά. χίν. 20). ““πά γε 
αἰτυοίξ . .. παν 447,5," 1.6.,ὄ ἴος ἰογίγν γεαῖβ (Ν ΠΡ. 

χῖν. 33). 
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ψεῖβ. 8-|ιὸ (7 1γα γοοῦ οὗ Οοά᾽ς» ανον»---οιλο ((ο᾽1:- 
φμεσί οΥ 106 δαμά 97 116 “4»πογΖίδς, αμα 1756 γηδίγαζίοῦ, 
97 τε 2 εεῖρης 9., Δδαζαᾷ).----ζευ. ὃ.---πρϑῃ, ἢ π 
Ρᾶγαρ., ἰηϑθαα οὗ [6 Οὐ τί δ "33). Ἐν), ““ηπα γὲ 06- 
σο5σεἶ" Μυΐρ. “εἰ ροββεαιϑε5᾽" : 566. (ἢ6 ἰίβίογυν οὗ 
(Πϊ5 σοηαιαβῖ ἱπ ΝΟΠΊΡ. ΧΧΙ. 21-35. 

νει. 9.----ρν, “μα ἦε ,οεράζ," ποῖ νν ἢ ννεδροηθ 
οὗ ννᾶῦ (566 Π άρεϑβ χὶ. 25), θυῖ Ὀν δηηρίογίηρσ Βαίδδιι 
ἴο οἰΓ56 [Π6ΠῚ, 45 βαἰά ἰῃ τῆ6 ποχί οἶδιιβα. 

-οῦ. 10.-ῦοϑϑ. ἸΔῚ, “αμαὶ ἦς εογζημεα ἐο δέδσες" 
(δ 131,3, δ. “Απώ 7 ἐἐεἴηνογοα γος ομΖ 97 ἀξς ζαμα," 
2.6., [6 Παηά οὗ Βα,]αϊκ,, ψῇο νϑῃεα ἴο ἀδϑβίγου [5γδ6], 
ἱ{ἢς οουἱὰ (Νυῦ. χχίΐ. 6, 1 1). 

ψεῖβ. 11-13 (δομγίά 9 γοοῦ 977 Οοαλς αυοι---ἶἶφ 
Ῥαξδαρε οΥ ἦε 7ογάαρ, απαὶ ἐΐς Οοηφμοεί ο7 7εγίεῖο ἀπά 

ἦε )ιαΐέργις 977 (ζαριααρῃ). τεῦ. 11.-τὴν ἦα, “ ἐγ- 
λαῤίἑαμές 5 (ηοῖ “Ἰοτά5,; Κηορεὶ) οΥΓ γεγίοῖο" ((65,., 
265.), ϑερί. οἵ κατοικοῦντες Ἰεριχώ (ςΐ. Ἰμάρεϑ ἰχ.6 ; 
2 ϑδΐη. χχὶ. 12). “Ζομράϊζ," 2.6., ἔτοτη [δ νν8115, ἴοσ 
ὯΟ τηεδηζῶοη ἰ5 πδάς οὗ ἃ Ὀδίς οὐδ [ἢ6 οἷν. Τῆς 
Β86116 νοὺ Δρρ .ε5. ἴο με βδενθὴ ηδίίοηϑβ, οὐ {γΡ 65, 
ΜὨϊοῆ ἃ ποχί της οηδά, δηα νῆϊοῦ ἃῖα ποξ ἴο 

Ὀ6 τεραγάβα 85 ρυΐ ἴῃ δρροϑίζίοῃ ἴο [με ἱππαριίδηΐβ 
οὗ ]7εγίομο, 825 1πουρ ἴμεν πα ϑανεγαν ἀκθη 
Ρατ ψΠ τΠεῆὶ ἴῃ [6 ἀείδηςς οἵ ἰῃς οἷν (7}γοῇ[Ἔ; 
ταῖμοσ 1 ϑῃου]ὰ 6 βιιρρ θα Ὀεΐογε ΝΠ (Κ 6] δηά 
Ἐοϑεηπ.). 

εν. 12.-πρ νη, “ ἦε πογηποί" : (Ατί. ο0116ς.) σοὶ 
νὴν, “ἴο δίγικε ἄἀοννη, νι ψϊοῇ 15 σοηηοοϊοα (6 
ἰά6α οὗἉ “ἴο ρίεγοε " ((65., 2.41.) ; 566. {Π6 ῥγοῃγίβε ἴῃ 

} -Ξ “1Π6 5ροϊ]οσ,᾽᾿ ἔγοχῃ ΡΩΞ, ἴο 4 Κ6 δῃρίγ. 
2 Οι,ὐ.ὑμηοες οἵσ οἰ [ἸΖθηβ. 

πὰρ 
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ΕἘχοά. χχιίϊ. 28 ; Ὀδϑαυῖ. νι]. 20, ψῆετε, 45 ἤεγα, [ἢ6 

ψοὰ “Πογηθ" ἰ5 υ86ε64 ποίῖ [ἰξογα!ν (Βοοδατί δηά 

Ἐοβθηπλ.), Ὀυΐ βρυγαίίνεϊγ, ἴο ἀδηοίς ἰῃδὲ εἤξεςοξίνε 
ἴοσγοῦ (Κα) ψ ἢ νος οὐ ἱηβριτοά 411 τὴς 5υ- 
τουπάϊηρ παιίοηβ (Πευῖ. ἰἰ. 25; ]οϑῇ. 11. 11). [Ι͂η 
{πκὲ τηδηπογ, “ θες5 " (οὗ “ννᾶ5ρ5 ) δΓ6 βϑροκεη οἵ 85 
[Π6 οδυ8ε οὗ ἴεγγοσγ (θαυ. 1. 44; ῬϑδίηΊ οχνῇ. 12 ; 

οἴ. Μι, κνί,, 259, εἴς.)}} “Απώ 2 ἄγανε ἑδενι οἱ": 
“ΤΒαῖη " ταΐεγϑ, δοοογάϊηρ ἴο ἴε Αὐἴῇ. Ν εῖϑ., ἰο “(ἢ8 
ἴνο Κίηρς οὗ (ες Απηιογζεϑ " τηθη!]  οηθα ἴῃ [6 πεοχί 

οἶδιβε, Ὀυΐϊ Κεὶὶ δηά βοβεηῃ, τρθτν ππάεογβίοοά Ὶ 
Ὀείοτα {π686 ψογάς (οὗ, νεῖ. 11). Νοῖ πηεγοὶν τῃ8 
δανθῇ {τρ65 οἡ ἴῃς νγεϑί 546 οὗ ΤἸογάδηῃ, Ὀυξ ἴῃς ἔνο 
κίηρσο οἵ {ῆε Απιογίίθϑ οἡ [Ὧ6 εδαϑί 546, ψούε ἀγίνεη 
οἵ. “Διο γ 1ὰγ σευογα, απα ποΐ ὧν {ἦγ ὄοτυ," 56ε68 
Ῥϑαὶπὶ χἰϊν. 4 (Ηε}.), “πεν σοῖ ηοΐῖ ἴῃς ἰαηά... . Ὁν ᾿ 
1Ποῖγ οὐνη ϑνοσγά," εἴς. 

Νεγ. 13..-.- 7κὶ τυλοΐῦ γὲ ἀα μοΐ ἑαδο!γ," 1.6., ἴο 

τοπάεγ [ἰ αι]. 5,53») τηθδη8 “ ἴο ἰαθουγ ν ἢ ἐοΙ ϑοτ]δ 
εὔοτγι." δ, [τς οἷἵνα ἴγεεβ, ἰπουρῇ πιοαηΐηρ ποτα 

οἶἶνε ρἰδηϊαδίίοηβ, ἰοῦ ἢ Ἡῦτεν ἢδ5 πὸ οἠα ψοσζά ; 

Ὦξδησε τἰρμον, 845 ἴο 86ῆβε, [π6 Αὐτῇ. νεγβ. γεηάεΥβ 

ιῖ ΤΠοΙΡῺ Βοοματί (ἤζοΚζος., 110. ἵν., ο. 13) [845 Το] δοϊβα 
ΘΧΔΙΏΡΙ65 ἔγοιῃ δηοϊθηΐ δου 165 οὗ υηθσοιβ θοα 685 οὗ πηθῃ 
Ὀεΐηρ ἀτίνθῃ δὟΔΥῪ ΟΥ̓ ποχίοιιβ ᾿ἰπβϑοΐῖβ ; δηᾶ ἴπ6ὸ Βοοκ οὗ 
ΟνΊϑάοπι (χ]ϊ. 8, 9) ΒΌΡΡοτγίβ {Π15 νίϑθνν οὗ ἴΠ6 δχρυϊβίοη οἵ 1ῃ6 
Οδηδδηϊίθβ ; γεΐ [ἢ 6 τ δ]οσν οὗ σομηπηδηΐδίοσβ αηδογϑίδηᾷ ἴῃ 6 
ἴαγπὶ “ ποτηδῖ " ἴο Ὀ6 υδεα ἢθζγα ([05}. χχῖν. 12) πηθίδρῃουίοδ νυ. 
τΤῊϊβ νίονν 15 οοῃῆιτηθα ὃγ {πΠ6 ἴδοί (ἢ {Π6γα 15 ἴῃ ἴῃ6 Βοοκ οὗ 
7οϑῆθα πὸ ἰδίου] πιθηϊίοη οἵ [πΠ6 Ὁδηδδηϊΐθβ μανὶηρ' ῬΈθῃ 
ἴῃιι5 ἀτίνοθη ουἵΐ. ΑἸ50 ἴῃ Εχοᾶ. ΧΧΙΙ!. 28 [Π6 ψοτγὰ ““πογηθίβδ ᾽᾿ 
15 Ῥᾶσγβ]]6 1 ἢ (Π6 ψνοτγα “ ἔδαγ᾽᾿ ἴὴ νεῖ. 22. Απᾶ Ὀεβιββ {Π6 
ΘΧΔΙΏΡΙ65 ρίνθη ἀῦονε οὗ {π6 86 οὗ ἴῃ6 ψογὰ ““Ὀ665,᾽᾽ [86 
ννοτγᾶ αὐϑίγιβ, ἃ ρδα-γυν, 15 ιιϑεα Ῥοβίοδιν ἴο ἄἀδηοίθ τηδηθ885 
ΟΥ̓ ἴγΘηΖΥ. ᾿ 
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“ οἰίνε-γαγά5," ϑερί. ἐλαιῶνας, Νυϊρ. οἰϊνεῖα. ΜΙ 
(15 νεῖβα οὗ. {πε ῥγοῃγΐδβε ἴῃ Πεῦΐ, νἱ. 10, 11. 

Ψψεῖβ. 14,15 (Απ 2ῥοαΐ ἐο ἐλε 7ςγαείδίος 10 γοΜΟΙ 7266 
7]αρίαίγν, ἀπά 1ο εἴδανε ἰο {76 “5εγυΐεε 97) εουναῆ-τς 
7οελμα᾽» οτυ Καροίυε).---- δύ. 1 4.--- ΠΡ), “ πα που," 
2.6. Οἡ [86 στουπά οὗ ἀοάὐΐ5 ραϑὲ Ὀεηδῆϊβ ἴο γουΐ 

᾿ῃδεοη (οἵ. Ῥβα]η ον. 45, νὮετα, δἴζεγ μανίηρ' τεῃϑαίβεά 
(οὐ 5 πιεγοίες ἴο [ἢς 5τ861165, [ῃ6 Ῥοαϊ γί ἄθοϊαγα8 
[ῃ6 ἀεδίρῃ οὗ ἴποβε πιείοίεβ, νίζΖ., “τὲ παν [{Π6 
19γδ6 1165] πιρῆς οὔβεσνε Ηἰβ βίδζυϊεβ δηά Κεαὸρ Ηἰβ 

Ιανν5 ἢ). Ἰδὲ, ἱπιροσ. οὗὨ δ), θα ροϊηιθα {κα ἃ νεῦρ, ἦν 
οσ ἸΝ }} (οὐ 1 54η|. χί!. 24 ; Ῥβαΐπῃ χχχίν. τὸ [Η66.]). 
γἼΣν, 588 οὐ ἽΨ χχίϊ. 7, ϑερί. λατρεύσατε. Ὁ ΌΕ, 
Ρτίτλ. δὴ δά]ες., “ ρεγίεοϊ, σοπιρ! εἴς, Ὀυὲ ἤθε υ86ὰ 

85 ἃ 5υὐϑίδηζίνε, “ ᾿πηίεστν " (οἷ. Ππᾶρεϑ5 ἰχ. 16, 19, 

ψΏεγα {πε ϑερί. γεηάεβ ἰ ΌῪ τελειότητι). Τὶ, “ 516 ά- 
[ἀϑίῃαϑϑ, ἴτοπὶ ἰδὲ, ἴο Ῥσορ, ἴο βυῃρροτί, δπά ἤξησβ 
[αἰ] Πη 655, ἐπι, δἰησοσγ. ἀοὐ τεαιῖγαβ [Π6 58Π16 
αι8]1Ποδιίοη5 ἴῃ Ηἰΐἰ5 βεγναηῖβ πον (Μαίϊ. νὶ. 24; 
]οῃη ἵν. 23, 24. “176}6 φσοας. .. οκΚ 106 οὐδ 5166 
47 ἐΐε γῆνεγ," 586ὲ6 οἡ νεῖ, 2. “Απά ἐπ Ἐρυ2ί," 568 
ἘΖεκ. χχ. 7, 8, χχί!. 3, 8, το. 

ψεῦ. 15.-..- Αἥβψκά 17 1: ἐς ουϊέ ξρε γον» 6765" : δερῖ. 
εἰ δὲ μὴ ἀρέσκει ὑμῖν. Ἔξ ὙἼΠ3, “ οἴοοσό 707 γον- 
σοένες τυΐονε γὲ τοῦδ φεγυε᾽" (οἴ. τ Κίηρϑ χνι!, 21): 
νεὲ πᾶνε ποῖ {με ΠΡεγίν ἴο οῆοοβθα ψπμεῖπεσ νὰ ψ1}} 
56ῖν οὐ ποῖ ; ἃ}1] ἰῃς θογῖν ψα πᾶνε 15 ἴο σῆοοβα ουζγ 
τηδβίεσ (Βίβῃορ ϑδαπάδγβθοῃ, 11].,.314). ὈΠΡΝ ΗΝ, 2.δ, 

[δε τεογαρϊηὶ οὐ Ρρεηδίεβ (νεσ. 2). Τῇε “ ΖΦ,» πογίϊες" 
86 ρυόῦδοὶν ρὰΐ ἴογ [με (δηδδηϊζες ρεπογα! νυ, ννῆο 

δ ἼΤΠδ ροϊάθη οδΐ, Οσ βίβογ ὦ), ΨΑ5 ῬΓΟΌΔΌΙΥ δη ἰτϊϊδϊοη 
οὗ ΑΡ[5, Οσὕ᾽ 50η16 Οἴθεοσ οὗ {Π6 βδδοζεᾶ ἢ1115 οἵ ἔρυρί. 
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ΨΘΓῈ ΟΓΒΠΙΡΡεΙβ οὗ Βααϊ. ὙὕΤῇα οδοίος ἴἢπ1.5 σίνοη ἴο 
[ῃ6 Ιβγϑεϊεϑ ννὰβ ἱπιθηἀθδα ἴο ἰδϑὲ {πεῖγ ϑἰποογίίν, Ὁ 
(αἴ (εν πιὶρῃξ ποῖ {που ρ Γ[ἐ55]ν ρ]εάσε {Πεηλβεῖναβ 
ἴο [ἢ 5οινίοα οἵ αἀοά. “δ κέ 7 «ρα »ρ,1) ἤοιδε," εἴς. : 
ΑΚ 7οβῇιδ ἄοες ποῖ ἀρρεᾶσ ἴο ἢανε Ὀδθη πηδιγε, ἢὨϊς 
“Βοιιβ6 " ΡγορδΌΪν τγεΐετβ ἴο δίβ βεγνδηίβ (οἴ. “ ἤοιι86- 
Πο]ά " ἰῃ ἀεη. χνιϊί. 10). 

εῖβ. 16-24 (726 7)εἱογηεμαΐζοη 977 7 γασί ἐ0 5676 
᾿Πελουαΐ).---  ετ. τ6.----οὐῦ τρϑοῃ (οξ, χαΙΪ, 29), Βεγα [0]- 
Ιονθὰ ὃν Ὁ νι δὴ ἱπῆη. “2.27 ὧν τ: 77 ο»ὴ τς ἐδαξ 

τε τἀομία 7ογεαῖζε᾽" ((65., 2.65.), εἴ. ἀδη. χν !. 25, 
ΧΙῈν. 7, 17. 

ΝΟΥ Ι 7.- το νθα, ΗΙΡῆ. ραζί. στ αγί,, “ εὐο δγοιρἊἑέ 
κε," δηϑνεγηρσ ἴο ἸΝΠ ὙῊἦΝΝ (Εχοά. Χχ. 2). “ Ζ.ε 
ἤοδε 97. δο» 1671: 80 ἴῃ Εχοά. χΧχ. 2. “ Ζάοξε 
δ) εαΐζ “79:5, νὶΖ., ἴῃοβε τείεγγεα ἴο ἴἢ νϑίβ. 8-12. 

Δ, εγ. 1 8.-ὐ ΠΣ ΓὮ}, “ἀίρο εὐθ," ἴῃ τοίθγθηςθ ἴο [οϑἣμδ᾽ 5 

ΜΟΥ5 (νεσ. 1.5), “1 δῃά τὴν ἔαίμογ᾽β Βοιιβε." 
ει. 19.-- βηηπνῦ, “ γρ «οἱ μοί ὧς αὖέρ,᾽" 1.6., νου 

ἴτπι|6 σοηνεγδίοη οὗ εαγί. Τῆσζα 15 δη ἱπρ0]16 411 5ἱοη 
ἴο {πεῖν ἤο ΚΙ 655 δηἀ ργοηθη 685 ἴο γαραὶ. ὈΨῚΡ, ρ΄ ατ, 
8α]., θεσδιιϑε ἘΠΟΙπὶ 15. ἃ ρ΄υγ. Ἔχςοα]]θηζς, ἀεηοίίηνσ 
οὐ ἴῃ [δε [ιΐηεβ5 δηὰ τ ἰρ] ον οὗ τηῆ6 Ὀϊνίης 
ρονοῖβ (ὃ τοϑ, 2, ὁ ; οἴ. Ηοβαα χίΐ. τ [Ηε}.] ; Ῥτον. 
ἷχ. 10). ΝΕ Τσοιγα ἤσγα δηά ἰῃ Νδῇ. ἰ. 2 οηἱν, 2. 
δ (ΕΧοά. χχ. 5, χχχίν. ἵν. 14; [δεῖ ἵν. 24, ν. 9, 

νὶ. 15), ἃ ]εδίοιιβ αοά, ῇο ψΜ1]] ποῖ ἰγαηϑίεσ ἴο δηοΐδοσ 
[86 ποπουὺῦ ἀπε υηΐο Η! 561 (154. Χ]Π. 8, ΧΙν 1. 11). 
πσυνῦ, ΠΟ] οννεά Πεῖε δηά ἴῃ Εχοά. χχὶϊ, 21; Ῥϑδίτη 

ΧΧΥν. 18, Ὀν ἃ ἐδῖ., Ὀυΐϊ ρεησγα!ν ὈΥ δη δος. οἵ {86 
(Ὠίησ ; “τυ μποΐ ργαμέ 7ογρίνερεδς 10. γ0..7 17α᾽75- 

4) 65510715." 
Ψεγ. 20.--Ὁ, “ τοὐδοη." ) ΤΡΝ, “»ἸγαΩΊρ. ροαῖς " 
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{Π|,| σοάς οὗ ἃ ἰογείσρῃ οουπηίγν), 80 ἢ θη. χχχν. 2 ; 
]εῦ. ν. 19. 3 ὃ, “ἡάρη 16 εὐἱἶ ἐμγη," 2.6... ΝΜ» δϑϑυσηθ ᾿ 
ἃ ἀἰδεγεης ἀϊβροβί!οη ἰονναγβ γοιὶ. ἪΡ), “ πα τυ 
εὐ» 5η472216. γον," 11τ. “111 Πηβἢ ᾿ οὐ “ τηαΐζα δὴ εηὰ οὔ" 
γοι. “47,1 τζαέ ;͵|ὲ λαϊᾷ ἀομε γοιςε ροοα," 2.6., ποῖ-. 
νυ Ποϊδηίηρ ἴῃς ρδϑῖ [οΚθηβ οὗ Ηϊ5 σοοάῃθδ55 ἴο γοιι. 

Ψέεῖ. 21.--ττιξο, “ μαγ," 85 ἴῃ ν. 14. 
 εσ. 22.--Αἴζοσ ΤῚΝ ἴῃ τῆς ἰα5: οἶδιιϑα ἰβ. δὴ 61] }0- 

5815 οὗἉ ἡ)γ)δὲ (νν 4γ8) νη ϊοἢ 15 βυρρ] δα ἴῃ [6 Οὐτ. δηά 
ΑΥ̓ΔΌ. νετϑίοῃϑβ. 

Ψεῖ. 23.-- μέ ἀτυαν ἐς εἰγαρρό ρσοας τυλζοΐ Ὧγὲ 
αγηογρ᾽ γομ." ΚΟΙΪ, αἴτεσγ 1,ενὶ θδη ἀείβοῃ, ΔΑυριιϑίης, 
δηὰ (αϊνίη, ἴακαϑ Θ53Ἴ03 ἴο βίρημν “ νη γου," δε 
ἴῃ γοῦν Ὠεοαγίβ, θθοδιιδα 1ξ 15 βαϊὰ ἴῃ χχη!. 8 {πὶ [Π6 
ΡεορΙς δια οἰεανεά ἴο πε ιοτά “ υηΐο [ἢ 5 ἀν," δηά 
ἴῃ χχῖν. 21, [δὲ ἴπεδν “5ενθα [δε Τιοτὰ 411 [86 ἀᾶν8 
οὗ οϑῆια." ὙΤὨΐϊ5 τηδδηΐϊηρ, ἤονδνοσ, ϑθθη5 ἰοσοθά, 

Δηα ἴξ ἴ5, τπεγείογε, Ὀεϊίεσ ἴο βϑιρροβε [(ἢδὶΐ ]7οβῆιδ 
4111465 ἴο βθογεῖ ἰἄοϊαίγν ργδοιίβεο ὃγ ἱπαϊνίάτι 415, 
[πουρἢ [ποτὲ νὰ59 ἢο παῖίοηδὶ ΡῈὉ]1ς τοσορηοη οὗ 
ϑίγδησε σοάβ. [Ι{ 5 ἴπ|6 πα ποίησ 15 ϑαϊάὰ οὗ 
ἀε! νεγίηρσ ὉΡ ἴῃε56 1ἅο]5 ἴο θ6 ἀεϑβίζογεά, 45 ννὰ5 ἀοῃδ 
ἴῃ δἰ ]αὺ σ4565 (566 θη. χχχν. 4; 1 981). νἱΐ. 4), 
Ρυΐ ἰ ψου]ὰ Ὀ6 ταϑῇ ἴο αὔριια ἔοζῃ (ἢβ βίίθησα οὗ [δ 8 
ϑδοζεα παίγαῖῖνα ἰπδΐ ὯῸ ϑιιοῇ ϑυγίοηάσγ τηὶρῃξ πανα 
ἴακϑη ρΐδςα. 

ψεῖ5. 25-28 (7}υ»ἦμα γεημείυς 1ζ9 Οουσμαρ, δίς, απα 

εἰϊο»εῖδοος ἐδε δορίδ).-----γευ. 2 5.---ὄ ακσ α εσνεμαρ," 
2.56., τοποννεαά [ῆ6 οἠδ ψῃϊοῆ δα Ὀδοϑη πηδάθ αἱ ϑίῃηδὶ 

(Εχοά. χχίν. 3, εἴς), δηὰ γεπειννοα Ὁν Μοβεβ ἴῃ [δε 
ὈΪαἰηβ οἱ Μοδῦ (θειῖ. Χχνι!. ὅο [χχίχ. 1, Δυίῃ. 
Ψεγ5.]}.. “ἉΑἹμά ἦε σοὲ 707 ἐδοηε (2.6., ἴῃς Ρδθορὶθ) ὦ 
οίαξμφίθ αηα ὧηιὶὃ ογαέμαροε." ΒΦ, Ῥτορ. υάρσηχεηῖ, 



260. 7.5.8 ΒΟΟΚΙ͂ ΟΝ 7Ο ΗΑ. [Ἑ(ΗΔΑΡ. Χχιν. 

δηἋ ἤεηςς ἃ ἰανν οσγ ογάΐηδησε (Εχοά. χχί. 1:, χχίν. 3; 
Ιντ. χνῆϊ. 4). ΤΠοΓα ἰ5 ἃ τοΐεγθηςε ἴο Εχοά. χν. 25, 
δηά ἴΠ6 τηϑδηΐϊηρσ ΡγΟρΔΌΪΥ ἰ5 [Πδξ ]οὈϑῆι τας πο (ἢς 
οογνθηδηΐ 845 ἃ [)]΄ν1η6 σἴδίζαζε δηά ογάἄϊηδηςς, Ὁγ νϊοἢ 
1[ῃς ϑγδθΐεβ νεῦα θοιυηά ἴο ορεάϊδθησε 85 ἃ σοπαϊτίοη 
οἵὗ τεοεϊνίηρ ἴπ6 Ὀ]οσϑίηρθ οὗ [πε σονοηδηΐ. 

ψεῖ. 26.---τῦν πα ὈΥΉΓΤΙΝΣ ταίεσα ποῖ ον ἴο ἴδε 
νοῦς. βροόῖκδη, Ὀιΐ ἴο 411 [ες ἐγδαηϑαοίίοηβ σοηηδοϊοά 
νὰ [Π6 τοησνναὶ οὗ ἴῃΠ6 σονεηδηῖ, “ 7} δοοῦ 9} ἐἦε 
ἔστυ 97. σοά," 1.4.. [6 Ῥεηίαϊευςἢ, ννμῖςο ἢ ννὰ5 ἰαϊ ἃρ 
ἴη ἰδς Ηοὶν οὗ Ηο]ίεβ, οἷοδα ὃν ἴῃ δἵκ οἵ [6 
οονθηδηΐ, ΡγΟΡΔΌΪν ἴῃ ἃ οδαϑβί (σεε ει. χχχί. 24, 26). 
ΤΗϊθ 5 ἄοῃθ ποῖ οὔἱΪν ἴογ ἴῃς 5δίε ουκίοαάν οἵ [ἢς 
ὈΟΟΚ, δηά ἴῃ (εξ τον οἵ [15 Ὠἰνίπα δυϊπογίίν, θυ 85 
ἃ Ῥιοΐεϑδί ἀσαίηϑδί ἃ Ὀγθδοῦ οὗ ἴπε σονεηδηΐ, οὗ ψῃϊοῆ 
[86 δἵκ νϑ ἃ ϑυῃῦροὶ, ὈὉν :ἀοϊαίγν (5εε Ὁγ. Ρυϑου, 
Ο» 2αρῆοί, Ῥρ. 3οϑ, 3009). “ 7οοῖ ὦ ργεαΐ σίομέ αμα 
“οὕ 1: με, «οἴ. ἀφδη. χχνῖ!. 18 ; ]οϑβῇ. ἵν. 2Ο-22 ; 
1 ὅδηι. νἱΐ. 12). πα π, “2ῆ6 οαξ᾽ ((ε5., 2.45.); 80 
ψυΐϊρ., θυῖ δερί. “εξ ἐεγεδζρίλ": ΤΏ6 ποι [1 ογὰ]ν 
τηθᾶῃ8 “6 (ποῖ ἔτεα," τί, δον, ἐτόρε ΙΝ ἴο 1ΤῸ]], ἤδῆσα 
ἴο Ὀ6 τουπά, ίοῖς (οἵ, ὅδ δηά πῦρ); [ἢε αγεῖςϊς ρσο- 
ὈΔΌΪΥ 4111ἀ465 ἴο [6 οδκ οὐ ἔεγθίηῖῃ οὗ Μογεῇ (ασδη. 
ΧΙϊ. 6), νἤογα ΑὈτγδἤδηὶ ρῥἱτομεα ἢϊ5 δηΐ, δηα τγαϊβοά 
8ῃ Δ]ίδι, δηὰ νῆσρδγε Ϊδοοῦ Ὀιυγίοαὰ (ἢ6 [ο]5 οὗ ἢϊ5 

Βουβοβοϊά (ἀξ. χχχν. 4; 8ε6 ποῖΐε οὔ χχίν. 1). 
Ν᾽ ΟΥΡΌΞ, “2. 176 σαμοΐμαγ οὐ 7εἠοναΐζ᾽" : Τῆς Δ]υ5ΐοὴ 
ἷς ποῖ ἴο {δε Τάρογηδοΐο, ἴον ἰδαὶ νὰ δἱ ϑῇῃ]]οῆ 

(χν. 1), Ὀυϊ ἴο τῆς ϑδροΐῖ ϑαῃοιϊίϊῃδβεα ὃν τἢς αἱΐαγ 
ογεοιθα Ὁν Αργαδδῃι, δῃὰ αἴϊζογσνναγάβ ΌὉν ]αοορ. 50 
ΚΕ, Ηδηρβίθηθοτρ, δηὰ οἴπογϑ 

᾿ Ῥοδη ϑίβδηϊου {ΠῚ1ηΚ5 {μδΐ {Π6 Ρἷδοο ᾿Ἰηἀϊοδίθα ννὰβ {Π6 58πὶ6 
85 ἴπαὶ ποτα [Δοοὸῦ Ὀυτιοα ἴῃ ἱπηᾶαρθ5 δῃᾶ ογηδιηθηΐβ οὗ ὨΪ5 
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ες. 27.--“ 207 1: λαΐά εαγαῖ": Αἢ Ἐχδηιρὶς οὗ 
νίν!α ρεγβοηϊ βοδίίοη (ργοβορορεῖβ, οἵ, θευΐ. χαχίΐ 1; 
54. ἷ. 2 ; Τεγ. 11. 12). “2ε6εὲ γὲ αἷδη}) γομ7 Οοα," νῖζ., 
ἴῃ [δο]ηρ, νοσζά, οὐ ἀεεά (Κ 6). Τῇα βαπηα νεγρ δ᾽ Π3 
ΟΟΟΙΓΒ ἰη ν]]. 11. 

ψεῖβ. 29-233 (εαίά αμα δηγίαζ 9ὁΓ ρεῦμα απα 

Ἐἰαξαν, απμα »ρηθη1107: 97 ἐΐε δηγίαὶ οὗ 7οσοῤῆ᾽ς Βο᾽165). 
“πνεῖ. 29.- 45 ἡηημαάγοα μα Ἴδη γεαγς οὐαὶ" (ςῖ. 
]οβερῆ., Α4μ͵2., ν.. 1, 29): ΤὭς δαῖὴῆς ἂρὲ 85 (ἢαΐ οὗ 
]οβερῇ (αξση. 1]. 26). 

ει. 30.-- Ζέρι»αϊ-σογαοΐ," 5ὲ6Ὲ ποῖβ οὔ χῖχ, 50. 
“Οπκ {16 πογίζ σας 97, ομμέάο σα ασλ ἢ: Τῆς ψοτγὰ 
3 τηεδηϊηρ᾽ “ 5ῃδϊκίηρ," “ δαγίαυακο,᾽ ἰτοπὶ δ}}, “ ἴο 
ῬὈυκῆ, ἴο [χιπί,᾽ δηὰ ἰῇ {πε ρᾶ55. “ἴο Ὀε σοηοιι556ά, 

ἴο ὈςΕ πιονεά᾽" (6 ε65., 2.641.), οὐδοῦ ἀραίη νὰ ἽΠ ἰῃ 
]7υάραβ 11. 9, δΔηά νυ ὍγΩ (ἰοσγεηῖ- 6 ά5, οὐ ψαάγβ οὗ 
(845}), ἰῇ 2 ὅ58η). ΧχΙ, 30; 1 (ῇἤτγοῃ, χί. 32. 
Επβοῦίυ5 δπά 7εζοηιθ τεοογά (ἢῸ πᾶῖηῆς (Οοπμορχασί., 
“(.8445)), πὶ ενίἄοητν μα πο Κηπομνίεάσε οὗ {6 
ουδΔτίΊοη. Τῆογο 15, δοννανοσ, ἃ σοιηδίίζαῦϊα οοηβοηΐ 

οὗ ον ϑῃ, ϑαπιαγίίδη, δηά (ἢ γί στη ἰγδάϊτίοη, ἰγαςθ- 

ΔΌΪ6 ἔγοηλ ες ἔου τί σεηίαγν ἀοννηνναγάσ, νῃοἢ ροϊηΐ5 
ἴο ἃ ν]]Π]αρε ς41|1εἐἅ Ααν δγὲς, δου οὐ ΘΒεοἤ ΘΠ, 
8ἃ5 ταργεβεητίηρ [86 Ὀυτγία]-οἷασε οὐ 7οβῆυα. [,ἰδυΐ. 
(οηπάες δϑοοσίαϊηθα τῆι [Π15 {γδάϊτοη 5 511] εχίδηξ 
δηλοηρσ ἴΠ6 ϑαγηδεϊΐδῃβ, δηά, δου ρ 1 ἀρρδαγβ Ππ||6 
υηἀογοίοοαά ὮὉν [ἢ6 ρϑαϑδηΐν, ἃ βϑαοθα ϑῆγίηθ δχίϑίϑ 
ουξοίάς (Π6 ν]]Πᾶσὲ οὗ Κοίγ Ἡᾶδγῖβ ἴο ψῃϊοῃ [ἢ6 ΠΔΠΊ6 
Νοῦν Ζισἦα (λο ἄοιϊδὲ 84 σογγιρίίοη οἵ Ὑδδιιϑῆα οΥ 

ἹΜΜοβοροίδιίδῃ γοίδίπουβ (θη. χχχν. 4), δπᾶ ἰμαΐ [ῃ6 ἰχθθ οἵ 
Βροῖ ΔρΡΡθδῖβ ἴο ᾶνθ Ὀθϑῃ Κηονῃ ἴῃ ἴἢ6 {ἰπ|6 οὗ {[πΠ6 Τυᾶρθδ, 
85 {π6 ἰγδα! οη4] 516 οὗ [Π656 ἔνο Ὄνθηΐβ, Ὀ. ἰ6 ἀουδῖα πδηλδ 
οἵ ““ἐῃ6 οδῖ οὗ {86 δπομδηϊπηθηίβ᾿ οσ “" 16 οδἷκ οὗ {Π6 Ρ11Π1ατ᾽ 
(.52». απῶ ΖαΖ., Ῥ. 142). 
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]οβϑῆϊ4) 15 δρρ!ε ἃ. Αποίεπε ἰγδάϊοη 4150 ρ]δοθϑ ἴῃ 6 
ἴοτρ οὗ Νυη αἱ (ἢϊ5 βδηῖε νἱ Προ, δηὰ ἃ βεοοηά βϑδογεά 
ΟΪαςο, ο41|ςὁ4 Νεῦν Νάη, νὰ8 ἰουηά οἷοβε ἴο {πε 510- 
Ροϑβεά 5ἰΐε οὗ ἴῃς τοπὴρ οὗ ]οβῆυα (Ῥαά Ἐαῤίον. μη, 
Οπαγίεγν 1αἰοηθ)ζ, 1 8 8 1). 

Το {Π1|58 νεῖβε (ἢ6 ϑερί. δηά Αγὰῦ. δρρεηάᾶ [Πς 
ἰερσεηά {παξ (ἢς 5ἰοηθ-Κηΐνεβ, ν ἢ νῃϊοῃ 7 οϑῆσα πδά 
αἰγουτηςθεα (ἢ6 σγδα 65 (Πρ. ν.), ψεῖα Ὀυγεα ν ἢ 
πὴ (οἔ, Χχί. 42 [40]λ. 

Δ γ. 31.-.. Ζῴε οἰαογς," 1.9., [ὴ6 τυ] δ γ5 δηά ἰθδάθϑ. 
3}, “ Βαά ϑϑϑὴ οὐ ὄἼχρεγίθποβά " : (ί. ἴῃ βίδζαπγχεηΐ ἴῃ 
(15 νεῦβε ψἱἢ [πᾶρσεϑ 11. 7. ΤΠ ρσοοά Θχϑηρὶο 56ῖ 
ν ἱπάϊνίἄυαῖ5. ἴῃ Πρ βϑἰδίίοη δηὰ διίποῦν πιὰν 
1ηἤπδησε ἃ ΏΟΪΘ ῬΘΟρΪα. 

Ψεῦ. 32.--“Αρμπα ἐλς δορός... ἘρνΖ" (βεθ αϑηῃ. 
1, 25; Ἐχοά, χὶϊ. 19). “Δ ηγίϑα {εν ἐμ “5.7εεξθ7," 
ἃ Ὀΐαςβ σοηβοογαίςα ὃν ΑὈγαμδγη 5 αἰΐαγ (αςη. χίϊ. 7), 
[86 οἰάεϑι βαποΐίπδγν ἰῃ τῆς ἰαηά. “175 ἃ 2ογίζοξ οἵ 
{ἦε βεία ̓  τυλέοϊ γαεοῦ ἀααῖ δορά... ῶγ α ἀμπαάγεα 
φ':;-ἰαἦ " (οἴ. (εη, χχχί. 19)... ΑΙ! ἴῃς δποϊεηΐ νοῖ- 
βίοῃϑβ, εχοθρί Ταῦσρ. [εγυϑαίθηι δηάᾶ Ποπδίμδῃ, τοπάθυ 
ΠΡ, “8 ἰάτὴ," ψῇδβηςβ 1 μα5 ὈῬεθη {πουρῆξ ἴο αν 
Ῥδδθη ἃ οοἰη Ὀεαγηρσ [6 ἱπηργεϑϑίοη οὗ ἃ ἰΪαθῃρ. Βιυῖ 
ΓλοΓΘ ΡΟΌΔΟΪν [ἢς νοζά εἰσ εβ βοιηείῃίηρσ ννεϊρῃεά 
οι, ἔτγοση ρ, δῇ ὑπυϑεα τοοῖ, Ζφ. Ὀϑρ, ἰῃ Αὐδρ. “ἴο 

αϊνίάςε," οὐ “ἴο ἀϊπε θα σα Αγ, δηά, ἐπεγείοσζε, ταὶρῆξ 

ἀεποία πιοῆον. ὙΤΠι5 Ποῖα (εβεηΐυβ (2 61.) τεπάθεβ Ὁ 
“ἃ Ὠυπαγοα τηξδαᾶβιταβ, οὐ ρογίίοηβ οὗ ϑἰἵνεσ." Τἢΐβ 
ἱπίογγηθηΐ οὗ [οβερἢ 5 θοη65 ργοῦδθὶν ἴοοῖς ρίδοθ νἤθῃ 
{πε δρρογίἰοηταοηξ οὗ ἴῃς απ πα Ὀεδϑὴ οοπῃρίβίοῷ, 

: ΠΡΡΓΙ, ἃ ῬὉΪοῖ ; οΥΓ Ῥοϊίοῃ, Ῥσορουῖν “ἃ βιηοοίῃ ρίθοθ ᾽ (οἴ. 
θη. Χχνὶϊ. τό, ἔγοπὶ ΡΠ ἴο 6 5πιοοίῃ (Ὁ 68., .2.62.). 

“τὸ 
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Ὀυΐ ψᾶ5 ποῖ τηθηςοηδα Ὀεΐογο, μαΐ [6 [Πτοδά οἵ [6 

Ὠδεγαῖνε τηὶρῃξ ποῖ ὈΆ Ὀὕγοΐκεη (Κα). Τὸ {Πΐ95 ἀᾶν 
(ῃ6 ἰορ, ψβεῖμεσ σογγεοῖῦνν οὐ ποῖ, 5 ροϊηϊοα ουῖ 
πηάεν ἴῃ6 5ῃδάον οὗ Μοιηΐξ ἘΡα] (Τε Ζαμά απ ἐἤέ 

Βοοξ, Ῥ. 473). 
νεγῦ. 332.---ὸ ἘΔ α-5αγὉ: 8ὅδὅ66ὲ. ποῖθ οὔ χίν. 1. 

ὙνΒεῖδεν ἢἰ5. ἀδδίῃ ννγὰβ ϑῃογίὶν Ὀεΐογε, οὐ δου, [Πδὲ 
οὗ Ϊοβῆια, ϑορίατο ἀοεβ ποῖ [611] 5. 7Οβερῆι5 58 γ5 

1 οσουτγγοά ἀρουΐ [ἢ6 βαγηξ {{π|6 845 [ ϑἤιδ᾽ 5, Ὀνεηΐγ- 
ἤνε γϑαῖβ αἴξεγ [ες ἀδδίῃ οὔ Μοϑβαβ (“1 πμίξφ., ν., 1, ὃ 29). 
“7}5κ|116 ἀξ ο7.Ῥξ- πέολας," οὐ “ἐμ ΟἸδλ-᾿ αἱ-. ,-προίας," 
Ροβϑίδὶν ἃ ἴον 50 οδ᾽εά. “Τὴ ϊβ" (ϑαγν8 ατονθ) “πᾶν 
ε τπ6 1014 οἡ πῃ εἴ οἵ τῆς. ΝΡ] ᾿ τοδά, μαϊδνναν 
Ὀεΐνεεῃ Βοίῆεὶ δηά ϑῃ]οῦ ; οὐ {πε [ερα πούίῃ οὗ 
ΝδΟΙ]ὰς (ΕΟΡ., ἰϊ., 265, ποΐε. 312). Βοίῃ νου]Ἱά Ὀ6 " 

Μουηΐ Ερῃτγαίπ), δυΐ {πεγε 15. ποιϊῃίηρ ἴῃ [Π6 ἰαχὲ ἴο 
ἔχ ἴῃς ροβι(οη οὗ {πὸ ρίαςε, ψ ἢ 116 ἔἤογα 15. ὯῸ ἰδοκ οὗ 
[ῃ6 πη) δπιοηρ (ἢ6 ν] ]]ὰρθ5 οἵ (εηΐγαὶ Ῥαϊεϑίίης ᾿" 
(Δεῖ, “ αἸθοδῇ " ἴῃ γ. 5 5 826. 2 ίεΐ,, 1., Ῥ. 692). 
Αἱ [6 ργεβεηΐ ἄδν ϑαπιαγιίίδη, [ εννϑἢ, δηά (τ ϑείδη 
ἰγδάϊθοη ἰάεητῆες {π6 αἰ θεδὴ οἵ Ῥῃΐπεῆαβ ψ  Ὦ [ἢ6 
ν]Πᾶσε οὗ “τοεγίαλ, ἴουτ τηῖθ5 δουεῃ-οαϑὲ οὗ ΝδΌ]15, 
δηἀ Πεγα, οἵ ἴῃ {πε ἱτηγηδαϊ δῖα νἱ ον, ἀγα ϑῃοόνῃ (ἢ6 
τιοημτηθηΐβ οὗ ΡΒΐπεθδ8 ἂπὰ ἘΠεαζᾶσ. Ὑἢεθ6 66 
ν᾽ Ξε Ὀν δας. Γοηάεγ δηά ἢΐ5 (6]]ονν- Χρίογεῦβ, δηά 
[Π6 ἰοτηεσ πηοηϊπηεηΐ ἰ5 ἀεϑουθεα δ5 Ὀθαγηρ πᾶ κΚϑ5 
οὗ ρύεαῖ δηϊχυϊν, δηὰ τς Ἰαδϊίεῦ 85 μανίησ Ῥβθῆ 
τοῦυϊ (ῥα... Εαρίον. μρπά, Οπαγίογέν διαίεηηση, τ 88 1). 

᾿ Τῇδι 15, Θῃθοἤ θη. δ 
2 ΤΠε τοι οὗ ΕἸ64ΖΑΓ 18 “ἃ τιιάθ βἰγυσίυγα οὗ πη] ΒΟΏΙΥ ἴῃ ἃ 

οουγί Ορϑῃ ἴο {Π6 δἷγσ. [{15 18 ἢ. ΘΝ » ΡΙβίεγεᾶ 41]1] ονεσ, δπὰ 
Βῃδαβα ὉΥ ἃ ϑβϑρ᾽ παι! ἰθγθ ίηίῃ. Τῆδὲ οἵ Ῥῃΐπομαβ ἴβ ΔΡ- 
ῬΔΙΘΠΓΥ δὴ οἹᾶθσ Ὀυ 1] ἀϊηρ, δηᾶ [86 νν 4115 οὗ 115 οουσί ᾶνα δῃ 
δῖοδαᾶδ οὗ τουηαᾶ Δοΐθ5, ΠΟῪ ΞΠΡΡΟΠΙΠΡ 8 {γ6 1115, σονοσγθαᾶ ψι ἢ 
ἃ Σ͵ΆΡΘ6 νῖῃθ6, δηᾶ [μ6 βρογ ἰδ Ρανϑᾶ" (1.52 ἤζογξ, Ῥ. 41). 
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Ηδτα δρριορηδίεϊν οἰοβθα [πε Βοοῖ οἵ [οϑῆμα, θυΐ 
βΒανθί]ὶ βδἀὐϊίοηβΒ δῃηὰ Μ5. οἵ ἴῃς δερέ. δά βοπιε 
Ραγιου δῖ ταϊδίνα ἴο Ῥίη οἢδϑ δηά {πε δροϑβίδου οὗ 
[ῃ6 ο!]!άτγεη οὗ [5γδ6] δἴζαογ [οδϑῆμδ᾽β ἀδαίῃ, ννῃϊοῃ ἢανε 
Ὀδδη πηδηϊίεϑιϊν ἰαΐκεη ἰγοη [υαἀρα5 1Ϊ. 6, 11, δηά 
11. 7, 12, εἴς., δηά δε ποῖ ἰουηά ἴῃ δὴν οἵ (ες. Μ99, 
δηά εὐϊίοηβ οὗ [ῃε Βοοῖ. οὗ [οβυδ. 
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ΑΘΒΔοΙΏ, χ. 40, χὶ!. 8 
ΑΘΒαοιΒιί65, χα. 3 
Α5Που, χν!ϊ. το, 11) Χῖχ. 24) 31, 34) Χχὶ. 6, 30 
Αβῆῃοσ, χνὶ!. 7 
ΑΘΒη ΔΉ, χν. 33, 43 
Αϑβίδσοῖῃ (ἰὴ ΒΑβΒΠΔ}), ἰχ. το, χὶΐ. 4, 
ΧΙ]. 12 

---- (ἡ Μδῃδββ6}), χιϊ. 31 
Αἰἴδγοόῖῃ, χνὶ. 2, 7 
Αἰαγοϊῃ- ἀάδγ, κνὶ. 5, ΧνἹ], 13 
Αν 68 οὐ Ανὶπι, ΧΙ. 3, ΧΥΠ]. 23 
ΑΖεκδῆ, χ. το, σιν Χν. 35 
ΑΖεπι, χν. 29, Χίχ. 3 

ΑΖιηοη, χν. 4 
ΑΖῃοΙῃ-ΤΆΡοΥ, χὶχ. 34 
ΒΔ 4]8Δῃ, χν. 9, το, χν. 29 
Βα ἰδίῃ, χίχ. 44 
---Ἵ (Μουμῦ), χν. τὰ 
ΒΔ δδίῃ- Βθου, χὶχ. 8 
ΒδΑ1-(δά, χὶ. 17, χὶϊ. 7, ΧΙ]. δ 
Β481- Μϑοῃ, ΧΙΙ]. 17 
Βαϊ δῇ, χίὶχ. 3 
Βαδιῃοίῃ-Βαϑὶ, χὶϊἹ. 17 
ΒΑΘ ἤδη, ἰχ. το, χὶϊ. 4, 5, ΧΙΪ]. ΙΣ, 12, 30, 31, 

ΧΥΤΣΟΣ, 5, ΧΧ. 8, ΧΧΙ. 6, 27, ΧΧΙΪ. 7 
Βοδίοίῃ, χν. 24 
Βεοτοίῃ, 1Χ. σ7), χνἹ]!. 2ς 
ΒΘού-5Π6Ρα, χν. 28, ΧΙΧ. 2 
ΒΘΟΒΒίοΥβῃ, χχὶ, 27 
ΒΘΠΘ- ΒΟΥΑΚ, χὶχ. 46 
Βεη͵απιῖπ, ΧνἹ]. 11, 20, 21, 28, ΧΧΙὶ. 4, 17 
Βείΐδῃ, ΧΙΧ. 2 
Βειμαπδίῃ, χιχ. 38 
Βοιδποίῃ, χν. 50 
ΒοΙΒ- Αγ δΌ δῇ, χν. 6, ότ, χν δ. 22 
ΒεΙΒ-Ασδπι, χὶϊϊ. 27 
Βει-Ανδη,ν ]. 2, χν 1]. 12 ν ] ἀθση658 οὗ 
ΒεΙἢ-Βαδὶ-θοπ, χη. 17 
ΒεοΙΒ- αρόοῃ, χν. 41, ΧΙΧ. 27 
ΒΕΙἢ- ΕἸ, νὴ, 2, 1}. 9, 12, σ7, Χὶἱΐ, 9, τό, 

Χν]. 2, ΧΝῚ ϊ. 13) 22 
ΒεΙΒ- Εἰ (Μοιῦ, χνὶ. α 
ΒοΙΠ-Επλεῖϊκ, χίχ. 27 
ΒειΒ-Ηορῖα, χν. 6, ΧνῚ], το, 21 
ΒεΕΙ-Ἡογοῃ, Χ. το, τι, ΧΡ]. 3, 5, ΧΙ]. 

13) 14, ΧΧΙ. 22 
Βοιἢ- ἜϑῃἸτηοἢ, χὶϊ. 3, ΧΙ]. 20. 
Βε6.- δ δοίῃ, χίχ. 6 
Βε.8-1 δ (ἢ ΖΕΡυ]8), ΧΙχ. τς 
ΒοΙΒ- Μαγοδροίῃ, ΧΙχ, 
ΒεΙΠ-ΝΙ ΓΔ, ΧΙ]. 27 
ΒεΙΏ-Ῥαϊεῖ, χν. 27 
ΒεΙΏ-ΡΆΖΖΕΖ, χὶχ. 21 
ΒεΙΏ-ΡΘοσ, χὶϊὶ. 20 
ΒΕ ΘἤΘδα, χν]ϊ. αω, τό ᾿ 
ΒΘΙ- ΘΒ 65ῃ, χν. το, χχὶ, τό (πὶ 144}; 

ΧΙΧ. 22 (π [5580 87); ΧΙΧ. 38 (1 π ΝΑΡΗ- 
1811) : 

ΒεΙ-ΤἀρΡΡΌΔ8, χν. 53 
Βείμαϊ, χιχ. 4 
Βεοίῃ-Ζυτγ, χν. "8 
Βεαῖοπίπι, χὶ!. 26 
ΒεζΖοῦ ἴῃ ἴΠπ6 νυν] ἀθγ 655, ΧΧ. 8, χχὶ. 36 
ΒΖ) ος δ, χν. 28 
Βοἤδη, ϑίομῃθ οὗ, χν. 6, χνἹ]]. 17 
Βοζικαίῃ, χν. 39 
ΟδῦΡοι, χν. 40 
ζαρι, χὶχ. 27 

" Ὑντιτίδθη 4150 ΑἸδϊοῃ. 
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(δη, χν. 57 ᾿ 
Οδμδδη, ν. 12, Χχὶν. 1, Χχὶ. 2, χχίϊ. 9, 1ὸ, 

11) 32, Χχῖν. 3 : 
Οδβηδδηϊῖο οὐ Οδηδδηϊῖαβ, ἰἰΐϊ. τὸ, ν. 1») 

Υἱϊ. 9, ἰχ. 1, χὶ. 3, Χὶὶ. 8, ΧΙ. 3, 4, 
ΧΝῚ, το, ΧΥ]ΐ. 12, 13, τό, 18, Χχῖν. 11 

Οδίτηεὶ (σ, ἴδε πιουπίδιη), ΧΙΐ. 22, ΧΙχ. 
46, (2, ἃ ἴον) χν. 55 

ΓΒΕΡΒΑΓ Ηδ- ΑἸ η8:, χν ], 24 
ΓΟΒΟΡΠ ΓΔ, ἰχ. 17, Χν . 26 
ΟἸΒοβαίου, χν. τὸ 
ΓΟ 6511, χν. 30 
Ομεβυίοια, ΧΙχ. 18. 
(ἘΠ πμοσοίῃ, χὶχ. 35 
ΓΕ ΠΘτοί, χὶ. 2 
ΟΒ μπογοίῃ, 568 οὗ, χὶ]. 27, οσ (Βίπηθ- 

ΤοΟΙῃ, 5948 οὗ, χιὶ. 3 
(βοὴ Ταροσ, χῖχ. σ᾿ 
ῬΑ δΥςῆ, χχὶ. 28 
ΒΑΡ ΑΒΠΘΊΙ, χὶχ. σὲ 
ΠΑΡ σδίη, χῖχ. 28, χχὶ. 28 
δῃ (1, ἴδε {{ῚἢΉ.6ὺ), χΧΙχ. 40, 47, 48, ΧΧΙ. 

5, 23) (α, ἴδε οἰἴν οὗ ὈΔ}), Χἱχ. 47 
Ῥαμηδῇ, χν. 49 
ὨΦΡΙΓ ἐν» ἴπ ἴμε Πρ ὨΪαπὰβ οὗ Ἰυἀ8}), 

Χ. 38, 39, Χχὶ. 21, ΧΙΐ. 132, χν. σ5, 49, 
ΧΧῚ Σπ ; (2, Οἡ ἴΠ 6 Ππούίποσῃ ὈΟΘ ΠΥ 
οὗ ]Πιἀ848}), χν. 7; (3. οοπηροίοα τὶ 
[η6 θουπάδγν οὗ δαώ,, ΧΙ, )ό 

Ὀίθου (οη [ἢ εαϑὶ οὗ [ογάβῃ), χὶϊὶ. 9, 17 
ὈΔΠΘαη, χν. 328 
Ὀῖτα ΧΧῚ, 35 
Ὀιππομδῇ, χν. 22 

Γ, ΧΙ. 2, ΧΙΪ. 23) ΧΥΠΟΙΣ 
Ὀιυηδῇ, χν. 52 
ἘΡα], Μοιπὺ νὴ. 30, 33 
ΕλδῚ, χν. 21 
Ἑάοπι, χν. 1, 21 
Ἑτεὶ, ΧΙΪ. 4, χΧῖχ. 37 | 
ἘξΊοη, χν. 30) Χ. 3, 23, 34) Χὶϊ. 1 
Ἐξνρῖ, 1. χογ ν. 4, 5» 6), 9, ἿΧ. 9, ΧΙΪ]. 3, 

ΧΧΊΝ. 4) 5, ὁ, 7) 14) 17, 32 
γρῖ, Κῖνου οὗ χν. 4, 47 

ΕΚτοη, ΧΙ. 3), Χν. 11) 45, 46 
ἘΚτοπιῖθβ, χη. 3 
ΕἘΠΕΡΉ, ΧΗΣ, 28 
ΕΠοπ, χὶχ. 43 
ΕἸΙΕΚΘΉ, χίχ. 44, Χχὶ, 23 
ΕἸτΈΚοΩ, χν. 59 
ΕἸτοΙΑα, χν. 30, χΧΙχ. 4 
Ἐπαπι, χν. 34 
Ἑπάον, χν]], τὶ 
ἘΠ ΒΒΠΗΙΙΩ, χν. 34 ((π ἴπε ἴονν σουηΐγν 

οἵ 1 ἀ4Π}; χίχ. 21 (οη ἴα Ὀογάσυ οὗ 
15βδοῇμδγ) ; χχὶ. 29 (Δ) ] οἱἱβα ἴο 1,6ν]ῖ65) 

ἘΠΕΘΩ͂Ι; χν. 62 
Ἐπ-πδάἀάδῃ, ΧΙΧ. 21 
ΕΠ-Ηδζου, χίχ. 37 
ἘΠπ-ΉορΡεὶ, χν. 7, χνἹ", τό 
ΕἘπ- ΘΠΘ 6 5ἢ, χν. 7, ΧΟ]. 17 
Επ-ΤΑρΡΡυδῃ, χν]]. 7 Η 
ἘΡΒγδιη, χῖν. 4, ΧΥ], 4, 5, 8, 9, ΧΝ]]. 8, 9, 

10, 17, ΧΧΙ. 5) 20 ᾿ 
Ἐρδγαῖπι (Μοῦμπε ον, χνὶ. 15), ΧΙΧ, 50, 

ΧΧ, 7) ΧΧῚ. 21, χχὶν. 30), 33 
ἘΡΒγαϊπιῖαβ, Χν]. τὸ 

Ἐρῆτσγοῃ, Μοιιηῖ, χν. 9 
Πθδῃ, χν. 52 

ἘΠ ΑΙομ 65, χὶϊ!. 3 
Ἐϑῃῖδο!, χν. 33, Χίχ. 41 
ἘβΒίδιηοα, ΧΧΙ. 14 
Ἐηςοιοἢ, χν. ςο 
ΕΏοΥ, χν. 42, ΧΙΧ. 7 
ΕἸ Ρἢγαῖοβ, 1. 4 
ΟὐΔΆ5Η, χχὶν. 30 
Οαδα, χν]]. 24 
(δά, ἰν. τῷ, χιϊὶ. 24, 28, χν], 7, ΧΧ. 8, 

ΧΧῚ. 7, 38, ΧΧΙΪ. 9, ΙΟ0) ΣΙ) 13, 15), 21, 25, 

30:34 δε ὅῃς ὡς 
Οδάϊτε65, ἰ. τ2, ΧΙΪ. 6, χὶϊ!. 8, ΧΧΊΣΟΙ 
ΟΔ]1166, χΧχ. 7, Χχχὶ. 32 
Οίῃ, χὶ. 22 
σαι Β- Ηερῆδεοσ, χίχ. ᾿ 
Οδἢ-Εἰτσηοη (Σ, ἴῃ ἤδη), ΧΙΧ, 4ς,ΧΧῚ. 24; 

(2, ἰῃ Νν»εβίδσγω Μδῃδββϑθῇ), ΧΧΙ. 25 
( 8Ζβ, χ. 41, Χὶ. 22, χν. 47 
(υΔΖϑίπῖῖ65, ΧΙ. 3 
ερα, χχὶ. 17 

᾽ 

Οεάδγοίῃ, χν. 41 
Ο(σεάοτγτοίῃδίμ, χν. 36 
Οςεαοσ, χν. 58 
ΟΕ] ος, χνη. σ7, χαὶΐ. 1ο, αἰ 
(ογιΖίπι, Μοιηῖ, νι]. 33 
(ες βδυγίίεβ, ΧΙ. 5, ΧΙ]. αι, 13 
ΟΟςΒΒΟΣΙ, χὶϊ. 2 . 
(σε ζΖευ, Χ. 33, Χχιὶ. 12, χνὶ. 3, 1ο,) ΧΧί. 2: 
αἸΡΌεΙΏοΙ, ΧΙΧ. 44, ΧΧὶ, 23 
ΟἹ όδἢ, χν. 57 
Οἰδοδίῃ, χνὶ]]. .8 
Οἴρδοη, ἰχ. 3, 7, Χ. 1, 2) 4.6, το, 12, 41» 

ΧΙ. το, ΧΝῚ]. 25, ΧΧΙ. 17 
ΟἸΡΠ1165, ΤΏα, ΧΙ. σ τ: 
ΟἸἰ]εδά, χὶϊ. 2, 5, ΧΙ. τι) 25, 31) ΧΝΊ]. σ, 6, 

ΧΧ. 8, ΧΧΙ. 38, ΧΧΙ]. 9, 13, 15) 32 
ΑΥρΑ], ἵν. το, 20, ν. 9), το, ἸΧ. 6, Χ. ό, 7, 9» 

15, 43) ΧΙΪ. 23) Χχῖν, 6) Χν. 7 
ΟἸΟἢ, χν. 51 
Οἰγραβῃϊίαβ, 11. το, χχῖν, τα 
Οἰτέαῃ-Ηδρῆευ, ΧΙΧ, 13 
Οοΐδη, χΧΧ. 8, ΧΧΙ. 27 
Οοόξῆσθῃ, Χ. 41, ΧΙ. τό, χν, δὲ 
Ἠδακδιίδῃ, χν. Ὡς 
ΗἩδακ, Μουμπηῖ, χὶ. 17, 1. 7 
ΗδΙμι], χν. 98 
Ηδαὶὶ, χιχ. 25 
Ηδπιδίῃ, ΧΙ. αὶ 
Ἡδυλυηδίῃ, χίχ. 35 
Ἡδιλπιοῃ, χῖχ. 28 
Ἡδι οί - ΟΣ, ΧΧΙ. 32 
Ἡδηηδίμοῃ, ΧΙΧ. 14 
ΗἩδΡΉγαδίπι, χὶχ. το 
Ἡδνοί- δἱγ, χα. 30 
ΗἩδζΖαι-δαάβῃ, χν. 27 
ΗδΖΑΥ- 588], κν. 28, ΧΙχ. 3 
ΗδζΖατι- ϑυιβδῆ, χίχ. 5 . 
ἨΖΟΥ (., ἴῃ Νουιὰ ῬΑΙΘ ΘΠ 6), ΧΙ. Σ, το, 

11,13, ΧΙ, το, ΧΙχΧ, 36; (2, ἴῃ με οι 
οὔ 7648), χν. 23 ; (54, ΗΔΖογ- βαάδιδ}), 

. χνῶς 
Ηδερσοῦ (α, ἴῃ 7.ἀ8}}), Χ. 3, 5, 23, 36, 39, 
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χὶ. 21, χῶ, το, χὶν. 13:15), ΧΡ. 13, 54, 
ΧΧ. 7, ΧΧΐ. ΣΙ, 13; (2) ἱπ Α81}6γ), ΧΙΧ. 28 

Βεϊερῆ, χίχ. 33 
Ηεϊκδῖι, ΧΙΧ. 25, ΧΧΐ. 31 
Ἡδρδοσ, χὶϊ. 7 ᾿ 
Ηδεττῖοη, Μοιπηί, χί. 3,17, Χὶϊ. 1,5, ΧΙ. 5,11 
ἨΒΏΡΟΗ, ἰχ. το, Χἕ!. 2, 5, Χἱ]. το, 17, 21, 

26, 27, ΧΧΙ. 30 
ΗἩδβηπιοη, χν. 27 

. Ηϊπποσῃ, λα!εν οὗ χν, 8, ΧΥ], τό; οΥὉ 
ΨΑΠΕΥ οὗ βοὴ οὗ Ἡϊπηοιι, χν. 8 

Ηϊεξῖϊε 356. ἩϊΕῖοβ, ἱ, 4. 11. το, ἴΧ, 1, 
χί. 3, χὶ!. 8, Χχῖν. 1Σ 

ἘΠΕ Διὰ Ηἰνίξε5, 11]. το, ἴχΧ. σ, 7, Χὶ. 3, 
» ΧΙ, 8, χχὶν. τα 

Ὰ ὁῆ, Χν. 51, ΧΧὶ, 15 
ΟΥΕΠΊ, ΧΙΧ, 38 

Ἡουτηδα, χὶΐ, 14, αν. 30, ΧΙΧ, 4 
Ἠοββἢ, χίχ. 20 
ΗΚΚΟΙ, ΧΙΧ, 34 
Ηυχίδῃ, χν. 54 
[Ὀ]εᾶπὶ, Χν 1. αὶ 
1άκ!δἢ, χίχ. 15 
ἢπι, χν. 29 
σοι, χίχ. χ8 
ΤΓΡΕΟΙ, ΧΡ, 27 
[τ- 988 ἘΠΊ ΘΒ, ΧΙΧ. 41 
εὐόον Μουμπίαίη οὐ Μουπίαίηβ οὗ, χί, 

: 21 

Ι5βθ θαυ, ΧΥἸΪ. 1ο, 11, ΧΙΧ. 17, 23, ΧΧΙ. 6, ,8 
ΠΠηδη, χν. 2 
{τα Ἰζά σία, ἢ ΧΙΧ. 13 
ΔΆΖΕΥ, ΧΙ. 2 
ΔΌΡοΙ,, ΤῊΣ ἤτοοκ, ΧΙ], ἃ 
ἀδηδεὶ ᾳ, ου πουτΝ Ὀοιυπάατν οὗ [144}), 
χν. τα; (5, οὐ Ὀουπάδγγ οἵ ΝΑρΒ[4]1), 
ΧΙΧ. 33 
τ ϑρὰς χν. 21 

7 μαζδῆ, χἱϊ!, τ8, χχῖ. 36 
ἀκτρος ΧΥ]. 6,7 

46 
ΔΙΤΏΓ (α, ἴῃ {πΠῸ Ἰοτν]απάβ οὗἉ 7.ἀ4}), 
Χν. 35) Χ. 3, 5, 23, Χίϊ. τι; (2, 1ῃ 1588- 
ΟἾΔ), ΧΧῚ. 20 

ΔΙΓΓ, Χν. 48, ΧΧῚ, 14 
ΖΕΙ͂, ΧΧΙ. 30 
εαγίπι, Μοιιπέ, χν. τὸ 
ΘΡιι5ϑὶ, χν ἡ. τὸ, 28 
ΘὈυδίίο, ΤΏδ, χὶ. 3, χν. 8, 63 ΑἾϑ9ο, 48 
8 υδ.8] [ΟΥ̓ΠΊ.]4 ΤΌΣ ΠΝ ςοπαυεγοά 
ἐποριοες 11. το, 1Χ. σ, Χὶϊ, 8, χχὶν. αὰ 

ΧΙΧ. 45 
ΗΟ 11..1,.2, 3», 11]. τό, ἵν. 13) το.) Ν. το, 

13», Ὁ. 1, 2, 25; 26, νἱϊ, τ, ν]11, 2, 1Χ. 3, 
Χ. 1, 28, 30, ΧΙ. 9, ΧΙ, 32, ΧΝΊΟΙ, 7, 
ΧΙ]. 12, 21, ΧΧ. 8, Χχῖν. τ 

Ἴεγυκαι ΤΠε ΤΕΥ οἔὗὅ, ἱν. 13).. τὸ 
ΘΥΌΒΑΙΕΙΏ, Χ. 1, 3ν 5, 23ν ΧΙΪ. το, Χν, 8, 

χΥ. 28 
ΚΟΥ ΧΙΧ. 42 
6ΖΓΘΟΙ ᾳ, ἴῃ ᾿ββδσῃαγ), χῖχ. 18, 4150 πε 
4116 ΟΥ̓ οὔ 16Ζγςθεὶ, χν]Σ. 16; (5, ἰπ 
8), χν. κ5ὅ 

ΤΙρΡΒίβῆ, χν. 43 

ὨΙΔΗ- ΕἸ, ΤῊΣ ΝΆΙΟΥ οἵ, χὶχ. 14, 27 
᾿ δ ύνηρῃ Χν. 56 
ΟΚΘαπι, χίὶΐ, 22, ΧΙΧ, τσ, χχὶ, 34 
ΟΚΙΠΕ-ΕἸ, χν. 38 
ογάδῃ, 1. 2, 11) 14, 15, 1ἰ, 7, το, 111. σ, 8, 
ΣΙ, 13.157) 17, ἵν. 1, 3» 5» 7:10, τό-20, 22, 
23, δ. 1, Ν]]. 7, Χ. Σ, το, ΧΙΐ, 1, 7, χα. 
8, 23, 27; 32, Χῖν, 3, Χχν. 5) Χν!. Ι:, 7, 
Χν ὶ. 5, ΧΝΠ], 7, 12, 19, 20, ΧΙΧ. 22, 33, 
34) ΧΧ. 8, ΧΧΙΪ, 4, 7, 10, 11) 25, ΧΧΙΙΙ, 4, 
Χχὶν. 8, ΣΙ 

7} ἀδῃ, νἹῖ. 1) τ6-18, χὶ, 21, χῖν, 6, χν. τ, 
12) 135) 20, 21, 63, ΧΥΪΙΪ, 5, ΣΙ, 14) ΧΙΧΟΙ, 

9, ΧΧ. 7, ΧΧΪ. 4,0, 11 
υάδ ἢ ὩΡΟυ [ογάδῃ, χῖχ. 34 
ἰδ, χν. ὅς, ἘΧῚ τό 
"Σ βϑξεεὶ χν. 2 

δ 65}- Ἀπὶ Χ, 41, χῖν, 6, 7, ΧΡ. 
ΚΔΉΔΉ, χίχ. ,8 ᾿ Ἵ ᾿ 
ΚΑπδΉ, ΤΠ Εἰνοσ, χνὶ. 8, χνϊΐ. 9 
Καυκαβ, χν. 3 

οΥ μ ἡ τὴ ΧΙ]. τ, 
εάεβῃ (α, ἰπ {8ε ἐοαιῆ" οἵ ̓υἀΔ48}), χν. 

23; (4, ἴῃ ββδοῆδυ), χίϊΐ. 22; 6, ἱπ 
ΟΠ 1166, ἃ εἰΐν οἵ ΠΥ ΤῊΣ ΧΙΧ. 37, 

ἘΠ ΤΥ 6 Χν. 44 
- Κειγίοιῃ, χχν 
Κὶ εΖΙΖ, Ἴδε 16 ϑαῖϊεν οὗ, ΧνῚΣ]. 21 
ΚΙΊΡΖαιτι, χχὶ. 22 
ΚΊπδῃ, χν. 22 
Κιτ)αιῇ, χυν ΐ. 28 
Κι Ἴδε μδίπι, ΧΙΪ, τὸ 
Κιηαίῃ Αὐρα, χῖν. 15) χν. 13, 54, ΧΧ, 7, 

ΧΧΙ, τῷ 
ἘΠ] [Π-Βδ8], χν. όο, χυἹ]!. τ4 
ἹΚΊ τ] - [δαγῖπὶ, ἰχ, 17, χν. 9, Χν. 14,15 
ΚΙ) Αἴ - ΑΠΠ8Ή, χν. 49 
Ἐπ ΞΕ ς Χχν. τῷ, τό 

ἐμπσμ᾽ ΧΙΧ. 20, ΧΧΙ, 28 
χν. 40 

ΑΈΡΝ Χ. 3, 5, 26, 31, 33, ΧΙΪ, τι, χν. 30 
Δ1Ὼ, ΧΡ. 40 

Ταίκαμι, χίχ. 33 
ΤΡΕΠΒΓΟΠῚ ΧΙῚ, τ 
ΘΡΘΠΟΏ, 1. 4, ἴΧ. 1, ΧΙ. 17, χὶϊ. γ, χὶ ϊὶ. σ, 6 

[Ρδοίῃ, χν. 32 ἱ 1: ἵ » 
Τ βμθπι, ΧΙχ. 47 
ΤῊΌΠΔΉ, Χ. 20, 31, 32, 30, ΧΙΪ, 15, Χν. 42, 

χχί. 13 
Το Ῥεδᾶν, ΧΙ, )ό 
12, χνὶ. 2, ΧΥΙΣ, 13 
Μδβοδἢϊθβ, χὶϊ, σ, ΧΙ. 11,13 
Μδβιθῇ ΔογαρΡίπ, χν. 3 
Μδδγβδίῃ, χν. "8 
Μαάπιδππδῃ, Χν. 31 
Μδάοη, ΧΙ. 1, χὶϊ. το 
ΜαΒβδηδίπι, ΧΙ, 26, 30, χΧί. 8 
Μακκεάδαδῃ, Χ. το, τό, 17, 21, 28, 20, Χν. 41 
Μαπάββεῇ, 1. 12, ἷν. 12, ΧΙ. 6, ΧΙ]. 7, 20, 

31, Χὶν. 4, Χνί. 4..9» ΧΥΤ]. τ-3, 512, 17, 
χν δ, 7, ΧΧ. 8, χχὶ, 5, 6, 25, 27, ΧΧΙΪΟ 1, 
7,) ΟἾἿ1, 13, 15) 21, 30, 31. 
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Μδοη, χν. 55 
᾽ ΧΣΙΧΟΙΣ 

Μαγοβηδῃ, χν. 44 
Μεδσδῃ, χὶν. 4 
Μεάορα, χὶϊϊ. 9 
Μερίάάο, χὶΐ, 2ι, χν ἱ. σα 
Μὲ-]γκου, χίχ. 46 
Μερδμδδίῃ, χὶὶὶ. 18, Χχὶ. 37 
Μεγοπι, Τὰς ψϑίοτβ οἵ, ΧΙ. 5, 7 
ΜιςοΒ ΘΙ Δῃ, χνὶ. 6, χν]], 7 
Μιάάϊΐη, χν. ὅς 
ΜιΙ|άϊΐδη, χὶϊ!. 21 
Μιράλ!- ΕἸ, χΧΙχ. 38 

ΜΙιρςξάδ]- δά, χν. δ, 
Μίξημϑαὶ δῃά Μίβἢαιὶ, χίχ. 26, χχὶ. 30 
ΜΙβγθρμοῖμ- Μαίπ), χὶ, 8, Χ 1]. 6 
ΜίΖρεῆ, 1.Δηἀ οὗ, χὶ. 3; ψΑ11ὃν οὗ, χὶ. 8 ; 

ἴπ ἴδε Ἰονίαπάθβ οἵ [υάδμ, χν. 38; ἰπ 
Βεπ͵ατιίη, χνιὶ. 2ό 

Μοδρ, χχὶν. 9 . 
Μοδρ, ΤΏὮε ρίαϊῃ8 οὗ, χὶϊί. 32 
Μοιϊδάβῃ, χν. 26, χίχ. 2 
ΜοζΖδῇ, χνὶϊὶ, 26 
Νδδτη 

ΝΆΒΔ]1ΑΙ, χίχ. τῷ, Χχὶ. 35 
ΝΑΡΒΙΔΙΙ, χίχ. 32, 39; χχ. 7 (Μοιηῖ 

ΒΡΗΤΕΙΝ: ΧΧΙ. 6, 32 
Νοίοϊ, χὶχ. 27 

! Νεκεῦ, χὶχ. 33 
Νερδμίΐοδῃ, ες δῖε οὗ χν. ο, χνὶ[. τς 
ΝεΖ1Ό, χν. 43 
ΝΙΡΒΏδη, χν. 62 ἢ . 
ΝΙΙς, Τῆς (α, ΘΒ ΠΟΥ), χὶϊὶ, 3; (., Εἶνεοῦ 

οὗ Εςσνρί), χν. 4 
Ορμηὶ, χνἹ]]. 24 
ΟΡ γδῖ, χν]. 23 
ῬάΑγδῖ, χν]. 23 : ᾿ 
Ῥετὶ2Ζὶϊε8, ΤΏε, χὶ. 3, Χἱ!. 8, χν]], 15; 4150 

ΤΣ, το, 1χ. σ, χχῖν. σὶ 
ἘΠ ΒΕΠ6 8, ΧΙ], 2,3 ᾿ 
ἘδΌθδἢ (η Εδβίεγῃ Ῥδ]Ἂβι1 6), ΧΙ. Ὡς ; 
(ἢ 7.688), χν. όο 

ἘΌΝ, χὶχ. 20 
ἘδκΚδίη, χὶχ. 35 
ἘΔΚΙΚοΙ, χῖχ, 46 ᾿ - 
Ἐδιηδῃ (1, ἴῃ Βαηἦδιμῖη), χνὶ]. 25; (2, ἴῃ 
5861), Χῖχ. 29; (3, 1 Ν ΔΡὨ 1811), χίχ. 36 

Ἐδιιβῖ- ΜΊΖΡΕΠ, ΧΗὶ. 26 
ἘΔ δ οὗ ἴῃς Θοιἢ, χῖχ. 8 
Ἑδιηοί ἴῃ αἰἸδδᾶ, χχ. 8, Χχὶ. 38 
Κεα 568, ἰϊ. το, ἷν. 23, Χχῖν, 6 
ΕΘΠΟΡ, ΧΙΧ. 28, 30, ΧΧ]. 31 
Ἐοῖκοπι, ΧΝν 1, 27 
Ἐδηλοθίἢ, ΧΙχΧ. 21 
ἘδΙ ΠΟΙ, ΧΙχΧ. 7 ᾿ 
Εοπμποη-ΜεῖΠΟΔΥ, Χῖχ. 3 
ἘδρΡπδίπι,  Α11Ὲν οὗ, χν, 8, χΥνΙ], τό 
Εϊοπ, Χν. 32 
Εἰἶνεγ οἵ Εδυρῖ, χν. 4, 47 
Θδ]οδῃ, χὶΐ. »» ΧΙ σὰ 
αὶ, αἰὲν οὗ, χν. 62 
δε 8, χν. 31 

ΑΓΙὰ, χίχ. το, 12 ΠΕ, 
568, ἐΥ 5410, 111, χό, πὶ, 3, χνς 2,.5,. 

χν τ, το ! Ἐν τ δ ὁ τὰ 

- 

᾿ ᾿ ": ἃ. ΦῪ 

ἱ 4 9, ΠἸΟΑΙ͂, 

Ὡς ΒΕΜΙΝΑΚΥ, 
Ψ) ἐν το; ἥ 

ἈΝ 
ἊΝ 

968, οὗ ἴῃς ρ]αίῃ, ἐἰϊ. τό, χὶΐ. 3 
ΘΘΟΔΟΔΗ 6 ᾿ ων. ὅτ : - 
δεῖς, (α, οἢ πε εαϑὶ οὔ ΑὙΑΌΔΒ), ΧΙ. ᾿7, 

ΧΙ. 7, Χχὶν. 4; (2, Οὐ ἴδε δοσϊβοτ 
1Π οὗ 1:8), χν. το 

ΧΙΧ. 42 

25, 32 
ΘΠ ΘΙη8, Χν. 26 
ΘΒΘΡΒΕΙΔΉ, ἰχ. στ, Χ. 40, χί, 2, τό, χὶΐ. 8, 

χν. 33 
ΘΠΙΟΓΟΠ, ΧΡ. Σὲ 
ΘΠ ΠΟΙ, χὶχ. 1 
ΘΒΙΒοΥ-[Ρη8 
ΞΒΠΒῖπι, χν. 32 
ΘΒΠΟΝ, χν τ, 8-το, ΧΙΣ, κι, χχί. 2, χχὶϊ, 

 ΧΙΧ. 26 

9) 12 
ΘΒΠΏΓΟΩ, ΧΙ. 1, ΧΙΧ, 15 
ΘΒΙΠΊΓΟΙ-ΜΟΓοη, χὶΐ. 20 
ΘΒ ΔΓ, ν]. 2 
ΘΒΙΓη,, 11. σ, ἸΠἸῸΣ 
ΘΒΌΉΘΠΙ, ΧΙΧ. 18 
ΘΙ ΡΠΊΔΒ, ΧΙ. το 
ΘΙ ἀοπΐδη8, χὶ. 4) 6 
ΘΙΒΟΓ, ΧΕΙ, 3 
ἰτθοπ, χίχ. 1᾿, 8, 9, χχὶ, 4) 

ΘΟΘΟΙ, χν. 35) 48 ὡ 
ΘΌΘΟΟΙΗ, ΧΙ, 27 
ΔΆΒΠΔΟΙ, ΧΙΐ, 21, ΧΝ]]. 1τ,) Χχὶ. 25 

ΤΆΒΏΒΓῚ ΞΘΒΊΊΟΠ, χνὶ. 6 
ἈΡΡΊΔΗ, ΧΙΪ, 17, χν. 34) χνὶ 8, χνὶϊ. 8 

ΤΑΡΡυδῃ, 16 1,δηὰ οὗ, χνῆ. 8, 
Ταγδιδῇῃ, χνὶ. 27 
Τεϊεπι, χν. 24 
Τιἰπληδῆ, χν. τὸ, 57 
ΤΙπιπδίμδῃ, χίχ. 43 
ΤΙΠΠΔΙΠ-ΘΕΥΘἢ, ΧΙΧ, 5ο, χχὶν. 30 
ΤιγζΖϑῇ, Χἰϊ, 24 
Ἴγτο, χὶχ. 29 
Ὀτπιδἢ, χὶχ. 20 
Ζεαδῃδηηΐτη, Τα ῬΆΙΩ οὗ, χίχ. 33 
Ζδποβϑῆ, χν. 34, 5 
Ζαρδου, χίϊὶ. 27 
Ζαγεῖδῃ, 11]. χό 
Ζατοιδν 5μαῖαν, ΧΙ, 10 
ΘΡΌ]Π, ΧΙΧ. το, τό, 2 Χχὶ. 7; Ζειδα, ται 19 

Ζοπιαγαΐπι, ΧΥΐ. 22 
Ζεπδϑῃ, Χν. 37 
Ζει, Χιχ. 5ς 
Ζιάαϊπ), ΧΙΣ. 35 
Ζίάοπ, χὶ. 8, ΧΙΧ, 28 
ΖΙΚΙαΡ, χν. 31, ΧΙΧχ. 5 
Ζίῃ, χν. 3 
Ζίη, ΤῊς τ] ογ 658 οὗ χν. ἃ 
Ζίοῦ, χν. 54 
ΖὶΡρὨ (ς, ἰπ [6 βου οὗἩ [υ14}), χν. 24; 

(2, ἴῃ τς ΕἸΡΏΙΑπα5 οὗ [υἀ8}), χν ες 
ΓΘ, χν. 33) Χίχ. 4ὲ 
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